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Sammanfattning  

Revisionsprofessionen images är sedan länge ett omdiskuterat fenomen. Genom denna 

studie önskades det att kartlägga hur images påverkar uppfattningar om professionen och 

dennes attraktivitet. Syftet med studien var att undersöka revisionsprofessionens images 

samt hur dessa images påverkar nya inträdandes uppfattningar om professionen. Dessutom 

syftade studien till att undersöka hur revisonsprofessionens images påverkar professionens 

attraktivitet. Detta resulterade i följande frågeställning: Hur påverkar revisionsprofessionens 

historiska images nya inträdandes uppfattningar om professionen och dennes attraktivitet?   

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningen genomfördes en kvantitativ studie i två 

olika faser, i första fasen utfördes en dokumentanalys och i andra fasen en enkät. 

Dokumentanalysen gjordes på tidningen Balans framsidor som publicerades under perioden 

1975-2014. Enkäten skickades ut till 196 svenska revisionsstudenter, varav 66 stycken 

besvarade enkäten. Dokumentanalysen och svaren från enkäten har bearbetats statistiskt.  

Studiens resultat tyder på att revisionsprofessionens images förändrats över tiden. Nya 

inträdandes uppfattningar om professionens anses även påverkas av professionens interna 

och externa images. Dessutom anses images påverka nya inträdandes uppfattningar om 

huruvida de anser revisionsyrket vara en attraktiv arbetsplats.  
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Abstract 

The images of the audit profession are a debated phenomenon. We wanted to chart how 

images affect perceptions of the profession and its attractiveness. The aim of the study was 

to examine the audit profession's images and how these images affect new entrant’s 

perceptions of the profession. In addition, the study aimed to investigate how the audit 

profession’s images affect the profession's attractiveness. This resulted in the following 

research question: How does the audit profession's historical images affects new entrant’s 

perceptions of the profession and its attractiveness? 

In order to achieve the purpose and be able to answer the research question a quantitative 

study was performed. This study was divided into two stages, in the first stage a document 

analysis was performed and in the second stage a questionnaire was performed. The 

document analysis was done on the front pages of the magazine Balans during the period of 

year 1975-2014. The questionnaire was sent to 196 Swedish audit students, of which 66 of 

them responded to the survey. The document analysis and the responses of the questionnaire 

have been statistically processed. 

The findings indicate that the audit profession's images has changed over time. New entrant’s 

perceptions of the profession are considered to be influenced by the profession's internal and 

external images. Additionally images are considered to affect new entrant’s perceptions on 

whether they find the audit profession as an attractive workplace. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras studiens bakgrund. Därefter redogörs studiens 

problematisering, frågeställning samt syftesformulering och syftesavgränsning. Slutligen 

framställs studiens modell och disposition.  

1.1 Bakgrund  

“... in your report here it says that you are an extremely dull person. Our experts 

describe you as an appallingly dull fellow, unimaginative, timid, lacking in initiative, 

spineless, easily dominated... Whereas in most professions these would be 

considerable drawbacks, in Accountancy they are a positive boon.”  

(Bougen, 1994, s. 320). 

Såhär porträtterades revisorn i en sketch av Monty Python år 1960 (Bougen, 1994). 

Följaktligen har revisionsprofessionen länge tampats med en tråkig och oattraktiv bild av 

yrket (Dimnik & Felton, 2006). Därmed är revisionsprofessionens images ett omdiskuterat 

fenomen sedan lång tid tillbaka.   

Den moderna formen av revision har sin grund i mitten av 1800-talets Skottland och England. 

Företag började växa och därmed skapades ett behov av externa investerare, vilket i sin tur 

utvecklade en kontrollfunktion, det vill säga revisorn (Öhman & Wallerstedt, 2012). Under 

1980-talet uppstod en revisionsexplosion som effekt av ett ökat krav på trovärdighet, 

transparens och kvalitetsförsäkring (Power, 2000). Ursprungligen var målet med revision att 

upptäcka bedrägeri, vilket med tiden har utvecklats till att syftet med revision idag är att 

granska (Power, 2003). Genom revision skapas en form av försäkran, försäkring och 

förtroende till bolag och dess samtliga intressenter, det eftersom bolags finansiella rapporter 

blir mer tillförlitliga (Carrington, 2010a). För att det ska vara möjligt för revisorn att 

producera legitimitet måste revisionsyrket i sig framstå som tillförlitligt och 

förtroendeingivande (Power, 2003). 

Revisionsyrket anses vara en profession, eftersom revisorn är en oberoende part med hög 

kompetens som ska skydda allmänhetens intresse (jmf. Felton, Dimnik & Bay, 2008; Lee, 

1995). Dessutom besitter professioner en unik kunskap och utför komplexa arbetsuppgifter. 

Vidare strävar professioner efter att avgränsa ett yrke, vilket sker genom en specifik expertis 

(Brante, 2005; Grey, 1998). Dock anses professioners kunskap inte vara tydlig för de som 

står utanför (Alvesson, 2001; Grey, 1998), vilket resulterar i att samhället anlitar revisorer 
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utan att egentligen veta varför (Carrington, 2010b). Vidare är en profession ett yrke som 

bygger på kunskaper och färdigheter vilka är väsentliga för att utföra arbetet (Friedson, 

1999). Professioner har inte någon tydligt definierad kunskap och de anses ofta fokusera på 

hur de uppfattas av allmänheten. Därmed förekommer stort fokus på rykte och image inom 

professioner (Alvesson, 2001; Grey, 1998). Detta kan anses vara tydligt inom 

revisionsprofessionen, i och med att det anses finnas ett större fokus på ett professionellt 

uppförande i relation till den faktiska kunskapen (Carrington, 2010b). Vidare beskriver 

Carrington (2010b) och Lee (1995) att en professionell person måste bete sig professionellt, 

det vill säga ”... to be an auditor, you have to act like one...” (Pentland, 1993, s. 608). 

Uppfattningar om revisionsprofessionen kan kopplas till tidigare revisionsskandaler, som 

den oväntade skandalen med Enron vars konsekvenser chockerade både 

revisionsprofessionen och allmänheten världen över. Skandalen påverkade exempelvis 

allmänhetens uppfattningar om professionen, genom att revisionsyrket blev ifrågasatt 

(Carnegie & Napier, 2010). Sedan Enronskandalen har det nämligen förekommit att 

professionen förknippats med oetiskt beteende. Därmed kan ett beteende av ett fåtal personer 

anses ha påverkat hela yrkets image negativt (Felton m.fl., 2008). ”Enron, had fallen in the 

aftermath of the scandals of 2001 and 2002 (Belski & Pope, 2006), implying that ‘the 

greatest challenge for accounting is still its image’ ” (Carnegie & Napier, 2010, s. 361). 

År 1983 infördes lagstiftning om att alla nystartade svenska bolag skulle anlita en revisor 

(Öhman & Wallerstedt, 2012). Revisionsplikten för små företag avskaffades sedan i 

november år 2010. Både införandet och avskaffandet av revisionsplikten medförde 

förändringar för professionen. Avskaffandet medförde bland annat att professionen numera 

tvingas tydliggöra behovet av revision i samhället (Broberg, Umans & Gerlofstig, 2013). 

Med hänsyn till tidigare skandaler och händelser anses många revisorer vara oroliga över 

uppfattningen om deras generella image (Friedman & Lyne, 2001). Detta i kombination med 

att det inte är tydligt vad en bra revision utgör anses medföra att revisorer lägger ner mycket 

tid på hur de uppfattas av allmänheten (Power, 2003). Detta anses ha en speciell betydelse 

med hänsyn till att revision är ett immateriellt fenomen (Evans & Fraser, 2012). 

1.2 Problematisering 

I över trettio år har forskare försökt fastställa revisorns stereotypiska image, således är image 

inom revisionsprofessionen inte ett nytt fenomen (Jeacle, 2008). Image kan definieras som 
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den bild, föreställning och framtoning som associeras med en individ, företag eller produkt 

(NE, 2015). Vidare kan image utvecklas utifrån specifika handlingar men även genom det 

dagliga beteendet anställda emellan och gentemot allmänheten (Alvesson, 2001). Dessutom 

är image inte konstant utan kan förändras över tiden (Baldvinsdottir, Burns, Nørreklit & 

Scapens, 2009). Vidare kan image skapas både internt och externt, där intern image anses 

vara den bild som en själv vill skapa och extern image är den bild som samhället skapar 

(Felton m.fl., 2008). Framgångsrika professioner har ett starkt förtroende som är baserat på 

en allmän uppfattning beträffande yrkets betydelse (Brante, 2005). Professioner har sin 

grund i en unik kunskap som är svårt att värdera. Det är således ett immateriellt fenomen. 

Därmed anses det vara väsentligt för professioner att ha en stark image som skapar önskvärda 

förväntningar och antaganden om yrket (Evans & Fraser, 2012). Revisionsprofessionen 

framställs som en relativt ung profession (ibid.), vars största utmaning är dess image 

(Carnegie & Napier, 2010). Tidigare forskning inom området har bland annat fokuserat på 

revisionsprofessionens interna och externa images, dessutom har forskning fokuserat på 

allmänhetens uppfattning om professionen samt revisionsprofessionens attraktivitet. 

Revisionsprofessionen är den profession som anses ägna mest uppmärksamhet åt sin interna 

image och hur den uppfattas av allmänheten (Dimnik & Felton, 2006). 

Revisionsprofessionens sätt att projicera sin image har förändrats över tiden (Baldvinsdottir 

m.fl., 2009), vilket kan anses bero på att revision har förändrats, förändras och kommer 

sannolikt att förändras i framtiden (Napier, 2006). Under perioden 1970-1990 framställde 

professionen sin image av revisorn som ansvarsfull och rationell. Detta förändrades under 

1990-talet där professionen framställde revisorn som mer äventyrslysten, våglig och 

spänningssökande (Baldvinsdottir m.fl., 2009). Felton m.fl. (2008) beskriver vidare att 

revisionsprofessionens rykte är dess mest ovärderliga tillgång. Vilket, inte förvånande, 

innebär att professionen strävar efter att projicera en positiv image. Det för att upprätthålla 

och förbättra allmänhetens tillit till yrket (Carnegie & Napier, 2010). Eftersom 

revisionsprofessionen ska skydda allmänhetens intresse anses den vilja framstå som en 

profession med höga etiska standarder (Felton m.fl., 2008). Med hänsyn till att 

revisionsprofessionen vill uppfattas som seriös anses det finnas en önskan om att bibehålla 

och skydda den konservativa imagen av professionen (Baldvindsdottir m.fl., 2009). Att agera 

professionellt är betydande för revisorn (Alvesson, 2001), kvaliteten på revisionen bedöms 

nämligen utifrån revisorns professionella appearance (Carrington, 2010b). Därmed strävar 

revisorn efter att skapa en image som allmänheten uppfattar som professionell genom att 
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vara pålitlig, disciplinerad, objektiv och förutsägbar. Detta kan exempelvis åstadkommas 

genom att revisorn lägger ner stort fokus på sitt utseende, bland annat genom att vara 

modemedveten (Alvesson, 2001). Revisorer har beskrivit sig själva med följande adjektiv: 

ansvarstagande, intellektuell, oberoende, försiktig och alert (Felton m.fl., 2008). Samtidigt 

är det en kamp för branschen att få allmänheten att uppfatta revisorn som en mer färgstark 

karaktär (Jeacle, 2008). 

Revisionsprofessionen har, som tidigare nämnts, länge tampats med en tråkig och oattraktiv 

extern image (Dimnik & Felton, 2006), och ”The stereotype of the dull and grey suited bore 

haunts the accounting profession.” (Jeacle, 2008, s. 1296). Allmänheten har nämligen en 

dominerande bild av revisorn som en beancounter (Baldvinsdottir m.fl., 2009; Baxter & 

Kavanagh, 2012; Carnegie & Napier, 2010; Friedman & Lyne, 2001; Hoffjan, 2004). Att 

professionen anses uppfattas som oattraktiv kan ge skadliga konsekvenser för yrket (Jeacle, 

2008), det eftersom revisionsbranschen är beroende av allmänhetens uppfattning (Dimnik & 

Felton, 2006). Allmänheten anses dock ha både positiva och negativa uppfattningar om 

revisorn. Revisorn uppfattas som trygg, ärlig och tillförlitlig (Jeacle, 2008). Vidare anses 

revisorn vara pålitlig och trovärdig (Friedman & Lyne, 2001) samt artig och vältalig (Baxter 

& Kavanagh, 2012). Dessutom identifierar affärsmän, studenter och allmänheten revisorer 

som ärliga, tillförlitliga och med hög integritet, vidare rankar de revisorer högt jämfört med 

andra professioner (Felton m.fl., 2008). Samtidigt beskrivs allmänhetens dominerande 

uppfattning av revisorn som en tråkig, ointressant, glädjelös, fantasilös och enkelspårig 

person (jmf. Baldvinsdottir m.fl., 2009; Friedman & Lyne, 2001). Revisorn uppfattas som 

en sliten bokförare som har ett pedantiskt och tvångsmässigt fokus för form, precision och 

detaljer (jmf. Baxter & Kavanagh, 2012; Friedman & Lyne, 2001; Jeacle, 2008). Det finns 

dessutom ett antal olämpligt uppfattade aspekter av den traditionella revisorn, nämligen 

korruption, självintresse och oärlighet (Evans & Fraser, 2012), samt oprofessionalitet och 

kriminalitet (Baldvinsdottir m.fl., 2009).  

Felton m.fl. (2008) beskriver att medier reflekterar över, men även formar, allmänhetens 

uppfattning genom att media är med och skapar extern image. Olika personer har olika 

uppfattningar om den stereotypiska revisorn, eftersom stereotyper kan genereras från olika 

källor (Friedman & Lyne, 2001). Vidare anses visuella bilder vara extremt övertygande när 

det gäller att förmedla information. Att filmskapare använder sig av olika professioner, 

exempelvis revisorer, vid framställandet av stereotyper bidrar till att allmänheten erhåller en 

förväntning på yrket. För att detta ska vara möjligt krävs det dock att allmänheten redan har 
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en viss uppfattning om professionen. Detta bidrar till skapandet av den bild samhället har av 

en revisor och även hur denne förväntas vara. Populärpressen framställer ofta revisorn 

negativt, och fiktiva skildringar är ofta osmickrande och lustiga (Felton m.fl., 2008). En 

anledning till detta kan vara att media är beroende av att locka så många tittare som möjligt 

(Beard, 1994). Ett medie som kan anses vara med och skapa revisionsprofessionens externa 

image är filmindustrin (Felton m.fl., 2008). Det eftersom industrin både reflekterar, skapar 

och påverkar allmänna uppfattningar (Beard, 1994). Enligt Felton m.fl. (2008) anses detta 

ha försvårat för professionen. Det genom att filmindustrin framställer revisorn som antingen 

en tråkmåns eller förskingrare. Revisorn skildras nämligen som en medelmåttig person med 

ett tråkigt jobb. På bio framställs revisorn dessutom som en osäker, socialt efterbliven, nördig 

och inkompetent person (ibid.). 

Det föreligger ett gap mellan revisionsprofessionens interna och externa images. Vissa 

interna och externa images om professionen stämmer överens medan vissa skiljer sig åt. 

Några av de likheter som förekommer är bilden av revisorn som en kompetent, konservativ 

och tillförlitlig person (jmf. Alvesson, 2001; Baldvinsdottir m.fl., 2009; Felton m.fl., 2008; 

Friedman & Lyne, 2001; Jeacle, 2008). Samtidigt finns det flera skillnader som anses skilja 

markant, exempelvis bilden av revisorn som disciplinerad och försiktig i förhållande till 

kriminell och nördig (Alvesson, 2001; Baldvinsdottir m.fl., 2009; Felton m.fl., 2008). Detta 

kan anses tydliggöra det förväntningsgap som finns mellan revisionsprofessionen och 

allmänheten. Ett förväntningsgap kan nämligen medföra förvirringar om professionen 

eftersom parter har olika uppfattningar (Ebimobowei, 2010). Dock anses markanta 

förändringar av imagen, det vill säga om bilden förändras från att vara tråkig, konservativ 

och detaljorienterad, medföra en skadande effekt på professionens trovärdighet (Felton m.fl., 

2008). Samtidigt anses den tråkiga bilden av revisorn vara mer önskvärd än bilden av 

revisorn som kriminell, inkompetent, korrupt och oprofessionell (Friedman & Lyne, 2001). 

Således kan kombinationen av tråkig och fantasilös med opartisk och ärlig vara en mycket 

värdefull kombination av images. Eftersom det anses skapa ett förtroende hos klienten. 

Därmed behöver inte denna revisorsstämpel vara negativ för professionen. Följaktligen 

innebär detta att den allmänna bilden av revisorn kan vara positiv för samhället och klienter, 

men den kan däremot medföra svårigheter för rekrytering (Friedman & Lyne, 2001). 

Enligt Erhart och Ziegert (2005) väljer individer yrke utifrån den image de uppfattar som 

attraktiv. En individs attraktion till ett yrke anses påverkas av huruvida denne identifierar sig 

med yrkets image (Celani & Singh, 2001). Vid rekrytering av revisorer har arbetssökande 
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förväntningen att anställning sker utifrån de egenskaper den stereotypiska revisorn besitter, 

snarare än utifrån andra meriter. Detta kan medföra en uppfattning om revisionsprofessionen 

som en sluten grupp bestående av beancounters. Detta anses kunna avskräcka personer som 

saknar beancounterns egenskaper, såsom att vara noggrann och konservativ, från att vilja bli 

en del av professionen. Således finns det fördomar beträffande rekrytering av revisorer vilket 

kan bidra till att stereotypen blir uppfylld (Friedman & Lyne, 2001). Exempelvis anses den 

traditionella föreställningen om att revision bygger på precision och struktur ha avskräckt 

kreativa personer från yrket (Baxter & Kavanagh, 2012). Detta kan i sin tur medföra att 

revisionsprofessionen försummas och förlorar status (Friedman & Lyne, 2001). Samtidigt 

beskriver studenter revisorn som en ansvarstagande, lojal och ambitiös person (Felton m.fl., 

2008), vilket borde medföra att personer med dessa egenskaper söker sig till yrket.  

En negativ uppfattning om revisorn anses föras vidare till kommande generationer, vilket 

kan medföra konsekvenser i framtida rekrytering. Det eftersom professionen riskerar att 

misslyckas med att rekrytera de bästa och mest begåvade studenterna. Ifall uppfattningen 

om revisionsprofessionen är negativ riskerar potentiella inträdande att välja andra 

yrkesbanor (Friedman & Lyne, 2001). Den uppfattning studenter har om 

revisionsprofessionen anses nämligen påverka deras beslut om huruvida de väljer revision 

som inriktning eller inte. Ungdomar anses nämligen utveckla sin karriärplan utifrån 

otillräcklig information, förutfattade meningar och felaktiga uppfattningar om yrken (Baxter 

& Kavanagh, 2012). 

Som utläses ovan har tidigare forskning inom området har fokuserat på 

revisionsprofessionens images, allmänhetens uppfattning om professionen och denne som 

attraktiv arbetsplats. Således har mycket forskning inriktas på hur revisorn framställs i media 

och hur media kan påverka allmänhetens uppfattning, och även hur professionen önskar att 

uppfattas. Eftersom revisionsprofessionen bygger på unik kunskap (Alvesson, 2001; Brante, 

2005; Grey, 1998) och image anses vara den viktigaste tillgången (Felton m.fl., 2008) finns 

det anledning att undersöka images betydelse för hur professionen uppfattas. Vidare önskar 

professionen att rekrytera de bästa och mest begåvade studenterna (Friedman & Lyne, 2001) 

vilket väcker intresse att undersöka hur revisionsprofessionens images påverkar nya 

inträdandes uppfattning om yrket som attraktiv arbetsplats. Att det verkar saknas studier om 

hur revisionsprofessionen framställer sina egna images i kombination med att media och 

visuella bilder formar och speglar allmänhetens uppfattning (Felton m.fl., 2008), ger 

anledning att undersöka hur professionen framställer sig genom ett eget medie. Detta kan 
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motiveras med att intern image är mindre undersökt än extern. Det ger även möjligheten att 

undersöka en kombination av intern och extern image. Studien kommer att tillämpa nya 

inträdandes perspektiv eftersom de utgör framtidens revisorer och det borde vara av 

betydelse för professionen att rätt personer söker sig till yrket. Dessutom kommer studien att 

tillämpa ett historiskt perspektiv, vilket ger möjlighet att undersöka om 

revisionsprofessionens nuvarande images är mer attraktiva än tidigare producerade images.  

1.3 Frågeställning 

Hur påverkar revisionsprofessionens historiska images nya inträdandes uppfattningar om 

professionen och dennes attraktivitet?   

1.4 Syftesformulering  

Syftet med denna studie är att undersöka hur revisionsprofessionens images förändrats över 

tiden. Samt hur dessa images påverkar nya inträdandes uppfattningar om professionen. 

Dessutom syftar studien till att undersöka hur revisonsprofessionens images påverkar 

professionens attraktivitet.  

1.5 Syftesavgränsning  

Denna studie avgränsas i avseendet att endast individuell nivå av images undersöks, och 

därmed studeras inte företags- och branschnivå. 

1.6 Modell  

Utifrån studiens problematisering och frågeställning presenteras följande modell i Figur 

1.1. 

 

               Figur 1.1: Modell utifrån problematisering och frågeställning 
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1.7 Disposition  
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problematisering, frågeställning, syftesformulering och 

syftesavgränsning. 

 

Teoretisk metod: Detta kapitel introducerar studiens 

forskningsfilosofi, ansats och metod samt dess teorier. 

 

Teoretisk referensram: Detta kapitel inkluderar studiens två 

teorier och dess tre koncept. 

 

Empirisk metod: Detta kapitel beskriver studiens 

litteratursökning, undersöknings- och datainsamlingsmetod, urval, 

operationalisering, bortfalls- och statistisk analys samt etiska 

beaktanden.  

 
Empirisk analys: Detta kapitel inkluderar studiens 

beskrivande statistik, T-test, faktoranalys, 

korrelationstest och regressionsanalys.  

 

Slutsats: Detta kapitel presenterar studiens slutsatser, 

bidrag, begränsningar samt förslag till vidare forskning.  
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2. Teoretisk metod  

I detta andra kapitel presenteras studiens forskningsfilosofi, ansats och metod. Därefter 

introduceras studiens teorier.   

2.1 Forskningsfilosofi  

Studiens syfte, att undersöka hur revisionsprofessionens images påverkar nya inträdandes 

uppfattningar om professionen samt hur image påverkar professionens attraktivitet, studeras 

utifrån tidigare forskning och existerande teorier. Denna studie tillämpar en positivistisk 

filosofi eftersom studien eftersträvar en absolut kunskap. Det genom att utifrån ett empiriskt 

material bekräfta eller falsifiera tidigare forskning (jmf. Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009; 

Bryman & Bell, 2011). Positivistisk filosofi kräver att det objekt som studeras är 

observerbart (Allwood & Erikson, 2010). Således kommer studien genom en positivistisk 

filosofi kunna kartlägga och finna mönster (Patel & Davidson, 2011) mellan 

revisionsprofessionens images och uppfattningar om professionen och denne som attraktiv 

arbetsplats. Genom hela studien finns en strävan efter objektivitet (Bryman & Bell, 2011). 

Detta till skillnad från hermeneutisk filosofi som anses vara baserad på subjektiva 

värderingar (Patel & Davidson, 2011) och har sin grund i tolkning och förståelse av text 

(Kvale, 1996). 

2.2 Forskningsansats  

Med hänsyn till studiens syfte tillämpar denna studie en deduktiv ansats. Ansatsen utgår ifrån 

tidigare teorier, till skillnad från en induktiv ansats som undersöker verkligheten utifrån det 

empiriska materialet (Alvehus, 2013; Bjereld m.fl., 2009; Bryman & Bell, 2011; Rennemo 

& Åsvoll, 2014). Vidare innebär deduktion att logiska slutsatser dras utifrån antaganden. När 

samtliga antaganden kan garanteras som sanning, anses även slutsatsen vara sann. Detta kan 

illustreras med hjälp av följande exempel:  

“First premise: All the beans from the bag are white (True). 

Second premise: These beans are from this bag (True). 

Conclusion: Therefore, these beans are white (True).”  

(Rennemo & Åsvoll, 2014, s, 167). 

Således är en deduktiv ansats möjlig utan att forskaren förlitar sig på verkligheten, och 

därmed kan antaganden bedömas vara sanna eller falska utifrån logik (Rennemo & Åsvoll, 

2014). En deduktiv ansats motiveras eftersom studien utgår ifrån tidigare forskning, vilket 



Lundeslöf & Lundqvist 

10 
 

är i enlighet med denna antas. Det eftersom studien först studerar tidigare forskning som 

sedan testas gentemot verkligheten. Det vill säga att revisionsprofessionens images samt 

uppfattningar om professionen och dennes attraktivitet, undersöks utifrån redan befintliga 

teorier. 

2.3 Forskningsmetod  

Eftersom studien syftar till att undersöka sambandet mellan revisionsprofessionens images 

och uppfattningar om professionen samt denne som attraktiv arbetsplats anses en kvantitativ 

metod vara mest lämplig. Detta med hänsyn till att samband enligt Denscombe (2009) 

förknippas med kvantitativ metod. Därutöver anses en kvantitativ forskningsmetod vara 

användbar med hänsyn till att objektivitet eftersträvas och att studien tillämpar en 

positivistisk filosofi med en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2011). Vidare anses inte en 

kvalitativ metod vara passande eftersom den innebär att ny kunskap skapas genom tolkning 

(Alvehus, 2013). Dessutom accepterar kvalitativ forskning att olika forskare genom sina 

tolkningar erhåller olika resultat. Således motiveras valet av en kvantitativ metod ytterligare 

eftersom metoden, tillskillnad från kvalitativ metod, gör det möjligt att göra om 

undersökningen och erhålla samma resultat (Denscombe, 2009).  

2.4 Teorier   

De teorier som tillämpas i denna studie är professionsteori och signaleringsteori. 

Professioner besitter unik och säkerställd kunskap (Friedson, 1999), och de kännetecknas av 

självständighet, yrkesnormer och status (Brante, 2005). Professionsteori tillämpas eftersom 

revisionsyrket anses vara en profession (Alvesson, 1993) och det är väsentligt för studiens 

syfte att skapa en förståelse för professioner. Signaleringsteori förklarar beteende mellan två 

parter. Parten med information kommunicerar och signalerar denna, och kan därmed påverka 

mottagarens uppfattning (Connelly, Certo, Ireland & Reutzel, 2011). Denna teori tillämpas 

eftersom det är av betydelse att förstå hur revisionsprofessionens images signaleras till 

allmänheten.  
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3. Teoretisk referensram  

I detta tredje kapitel redogörs studiens teorier, nämligen professionsteori och 

signaleringsteori. Vidare presenteras studiens koncept, vilka är revisionsprofessionens 

attraktivitet, uppfattningar om revisionsprofessionen samt revisionsprofessionens images. 

Slutligen framställs studiens teoretiska modell. 

3.1 Professionsteori  

Traditionellt anses revisionsyrket vara en profession, tillsammans med yrkesgrupper som 

läkare, präster, jurister och ingenjörer (jmf. Alvesson, 1993; Broberg m.fl., 2013; 

Greenwood, 1957), det vill säga yrkesgrupper med lång formell utbildning (Alvesson, 1993). 

Gemensamt för professioner är att de associeras med karriärsmönster som reflekterar status 

och formell auktoritet (Broberg m.fl., 2013). Vidare anses professioner besitta unika och 

säkerställda kunskaper, det vill säga expertkunskaper. Därmed kan arbetet endast utföras av 

personer inom professionen, vilket gör det svårt för utomstående att värdera professionens 

egenskaper och de handlingar som utförs (Brante, 2005; Friedson, 1999; Grey, 1998). 

Professioners arbetsuppgifter anses vara komplexa vilket medför att individer måste vara 

kvalificerade och ha hög kompetens för att kunna inträda i en profession (Broberg m.fl., 

2013).   

Greenwood (1957) förklarar att en skillnad mellan professioner och icke-professioner är att 

icke-professioner har kunder medan professioner har klienter. Detta förklaras genom att 

kunder beslutar om vilken tjänst som ska utföras medan klienten måste tillförlita sig på den 

professionellas bedömning angående vad som är lämpligt för denne. Med andra ord har 

kunden en kunskap om sitt behov medan klienten inte har samma medvetenhet om detta. 

Således kan en kund kritisera kvalitén på tjänsten i högre grad än en klient. Vidare innebär 

utförandet av professionella tjänster ofta ett antal komplicerade moment, vilket anses kräva 

lång utbildning. Det är nämligen ofta hävdat att en skillnad mellan professioner och icke-

professioner är en överlägsen skicklighet. Dock kan inte en profession endast särskiljas 

utifrån färdighet, eftersom vissa icke-professioner kräver en högre skicklighetsgrad. 

Exempelvis innefattar yrken som möbelsnickeri och diamantslipning fler invecklade 

moment än skolundervisning. Den avgörande skillnaden är dock att professioners skicklighet 

stöds av organiserad kunskap (ibid.). 
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Professioner anses präglas av auktoritet, samhälleliga sanktioner, etiska koder och kultur 

(jmf. Alvesson, 1993; Greenwood, 1957), samt kan professioner kännetecknas av 

självständighet, yrkesnormer och status (Brante, 2005). Professioner kan således liknas 

slutna grupper som skyddas av barriärer (Broberg m.fl., 2013), detta sker i 

revisionsprofessionen genom olika krav såsom auktorisation (Öhman & Wallerstedt, 2012). 

Dessa krav kan dock riskera att avskräcka individer från att vilja försöka inträda i en 

profession. Samtidigt anses det vara av betydelse att revisionsprofessionen lyckas attrahera 

och rekrytera de individer som är lämpade för professionen (Friedman & Lyne, 2001). Att 

professioner präglas av hur de uppfattas (Grey, 1998) kan kopplats till att 

revisionsprofessionen mest ovärderliga tillgång är dess rykte (Felton m.fl., 2008). Eftersom 

revisionsprofessionens unika kunskap inte anses framgå tydligt, tenderar individer inom 

professionen lägga stort fokus på hur de uppfattas. Det anses nämligen finns en önskan om 

att uppfattas som professionell, vilken kan ske genom att vara retorisk och ha ett lämpligt 

beteende (Grey, 1998). Därmed är det väsentligt för professioner att ha en stark image som 

skapar önskvärda förväntningar och antaganden om yrket. En professions image kan 

utvecklas utifrån specifika handlingar men även genom det dagliga beteendet anställda 

emellan och gentemot allmänheten (Alvesson, 2001). Följaktligen, utan rätt personer riskerar 

nämligen professionen att förlora status (Friedman & Lyne, 2001) och anses även riskera att 

uppfattas som en second class profession (Baldvinsdottir m.fl., 2009; Hoffjan, 2004). 

3.2 Signaleringsteori  

Signaleringsteori förklarar beteende mellan två parter, där dessa besitter olika mycket 

information. Därmed anses det vara väsentligt att parten med information kan kommunicera 

och signalera denna till den andra parten. Således får signaleraren möjligheten att skapa ett 

positivt rykte genom kommunikation och signalering (Connelly, Certo, Ireland & Reutzel, 

2011). Detta kan kopplas till revisionsprofessionen, eftersom den inte anses besitta någon 

tydligt definierad kunskap (Alvesson, 2001) och att allmänheten inte alltid vet vad revisorn 

gör (Carrington, 2010b). Således föreligger informationsasymmetri mellan parterna, vilken 

uppstår som konsekvens av att olika personer vet olika saker. Denna informationsasymmetri 

anses kunna minskas genom signalering. Att all information inte finns tillgänglig för 

samtliga parter och informationsasymmetri föreligger anses påverka beslutsfattandet hos 

parter utan tillgång till all information. Det eftersom parten potentiellt kunnat ta bättre beslut 

ifall denne haft tillgång till samtlig information (Connelly m.fl., 2011). Detta förkommer 
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inom revisionsprofessionen eftersom somliga anses anlita en revisor utan att egentligen veta 

varför (Carrington, 2010b). 

Signalering kan ske med hjälp av metaforer, som kan användas för att signalera en mängd 

kompletterande och konkurrerande insikter om hur organisationer kan utformas och bli 

lyckosamma. Organisationer är nämligen komplexa och därför signaleras metaforer som 

genererar flera olika föreställningar om organisationer. Därmed beskriver metaforer 

komplexiteten med att hantera organisationer eftersom de ger viktiga insikter, men även 

begränsningar (Morgan, 2006). Metaforer formar en individs uppfattning om någonting, 

vilket skapar en ensidig bild. Morgan (2006) beskriver detta på följande sätt: “Think 

‘structure’ and you’ll see structure. Think ‘culture’ and you’ll see all kinds of cultural 

dimensions. Think ‘politics’ and you’ll find politics.” (s. 339). Således tenderar individen att 

förverkliga det den eftersträvar (ibid.). Detta kan kopplas till revisionsprofessionen med 

hänsyn till att en negativ och tråkig syn beskriver professionen (Jeacle, 2008). Därmed är det 

väsentligt för professionen att signalera rätt metafor, särskilt med anledning av att den inte 

har någon tydlig definierad kunskap (Alvesson, 2001). Pentlands återkommande citat: “... to 

be an auditor, you have to act like one...” (Carrington, 2010b, s. 671; Pentland, 1993, s. 608; 

Power, 2003, s. 385), styrker detta eftersom professionen lägger ner mycket tid på hur de 

framställs och uppfattas (Power, 2003).  

Vidare anses individer grunda sina uppfattningar utifrån offentlig information som är fritt 

tillgänglig. Att uppfattningar baseras på offentlig information kan ge möjlighet och 

incitament för olika parter att skapa falska signaler, det för att skapa en önskvärd uppfattning 

hos individerna. Detta kan i sin tur medföra att mottagen får en snedvriden och felaktig 

uppfattning från signaleraren. Ett exempel på detta är genom media som kan förändra 

relationen mellan signaleraren och mottagaren genom att framställda en missvisande bild 

(Connelly m.fl., 2011). Detta förkommer tydligt inom revisonsprofessionen eftersom 

professionen och media framställer revisorn olika (jmf. Alvesson, 2001; Baldvinsdottir m.fl., 

2009). Som tidigare nämnt framställs revisorn ofta negativt i media (Felton m.fl., 2008), 

vilket ger felaktiga signaler till allmänheten (Connelly m.fl., 2011). Att allmänheten ibland 

inte är införstådd med vad revision innebär (Carrington, 2010b) kombinerat med att media 

framställer revisorn felaktigt (Felton m.fl., 2008) kan medföra att mottagaren anammar 

medias felaktiga framställning (Connelly m.fl., 2011). 
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Vidare är det möjligt att genom signalering påverka hur allmänheten uppfattar en individ. 

Genom att vara medveten om detta blir det möjligt att framföra önskvärda signaler genom 

sin framställning, det eftersom “… the ‘smartly dressed guy’ has less ‘work’ to do in 

convincing others of his professional standing.” (Warren & Parker, 2009, s. 208). Ett första 

intryck är nämligen viktigt eftersom det ger signaler och skapar en uppfattning till den andra 

parten. Således är ens klädstil nära kopplat till ens identitet (Warren & Parker, 2009). Detta 

förekommer inom revisionsprofessionen eftersom revisorn, som tidigare nämnts, anses ha 

ett stort fokus på sitt utseende och sin klädstil (Alvesson, 2001). 

Rekrytering syftar till att attrahera de mest kvalificerade arbetssökandena och således 

försöker organisationer framställa en så bra image som möjligt (Suazo, Martínez & 

Sandoval, 2009). Signalering kan tillämpas i samband med rekryteringsprocesser (Connelly 

m.fl., 2011; Suazo m.fl., 2009). När en arbetssökande inte har fullständig information om en 

organisation kan denne använda de signaler organisationen signalerar ut för att bilda sig en 

uppfattning om denne, “These signals provide information about what life might be like in 

the organization.” (Suazo m.fl., 2009, s, 160). Betydelsen av att signalera en positiv image i 

samband med rekrytering kan kopplas till revisionsprofessionen. Det med hänsyn till att 

professionen, som tidigare nämnt, strävar efter att rekrytera de bästa och mest begåvade 

personerna (Friedman & Lyne, 2001).  

3.3 Revisionsprofessionens attraktivitet 

En stor utmaning organisationer ställs inför är att lyckas identifiera och attrahera talanger 

(Chhabra & Sharma, 2014). Organisationer kräver en hög grad av kunskap, färdigheter, 

förmågor och andra attribut hos nuvarande och framtida anställda (Celani & Singh, 2011), 

vilket kan bero på att humankapital är en betydande framgångsfaktor (Ma & Allen, 2009). 

Vidare anses humankapital påverka betydelsen för organisationens förmåga att attrahera och 

behålla de mest kvalificerade individerna (Celani & Singh, 2011). Således anses det vara 

avgörande för organisationer att lyckas attrahera högkvalificerade individer för att kunna nå 

framgång (Ehrhart & Ziegert, 2005). Enligt Percy (2000) har revisionsyrket blivit mindre 

attraktivt i förhållande till andra yrken, såsom rådgivning och företagsfinansiering, vilket har 

medfört att revisionsprofessionen kan ha gått miste om kunniga individer. Därmed anses det 

vara väsentligt för professionen att säkra framtiden genom att attrahera önskvärda personer 

och motivera dem att söka sig till revisionsprofessionen (ibid.). Även Carnegie och Napier 
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(2010) förklarar betydelsen av att skydda en image av en förtroendefull och respektabel 

profession, för att kunna fortsätta attrahera och behålla talangfulla medlemmar. 

Med hänsyn till att det är viktigt att revisionsprofessionen lyckas attrahera rätt personer 

(Alvesson, 2001), anses följaktligen rekryteringsprocessen vara väsentlig för professionen. 

Rekrytering är nämligen det första steget i en anställningsrelation (Suazo m.fl., 2009). Vidare 

anses image vara en avgörande faktor vid tidiga arbetssökarbeslut (Gatewood, Gowan & 

Lautenschlager, 1993). En positiv image medför nämligen flera fördelar vid rekrytering, och 

organisationer med ett gott rykte har ett större antal sökande till yrket än de med ett negativt 

rykte (Celani & Singh, 2001). 

Backhaus och Tikoo (2004) samt Chhabra och Sharma (2014) beskriver att företag gör 

ansträngningar för att skapa en tydlig bild av vad som gör det till en attraktiv arbetsgivare. 

Vidare beskriver Wilden, Gudergan och Lings (2010) att det finns psykologiska, ekonomiska 

och funktionella fördelar som potentiella anställda förknippar med en anställning hos en viss 

arbetsgivare. Genom att vara medveten om detta kan arbetsgivaren arbeta mot att vara 

attraktiv och konkurrenskraftig. Således har arbetsgivaren möjlighet att påverka 

uppfattningar om organisationen (Wilden m.fl., 2010). Genom att skapa en identifierbar och 

unik anställningsidentitet, som skiljer företaget från konkurrenterna (Biswas & Suar, 2014; 

Sivertzen, Nilsen & Olafsen, 2013), kan arbetsgivaren kommunicera rätt image till 

nuvarande och framtida anställda (Chhabra & Sharma, 2014). 

Rykte, image och attraktivitet anses vara betydande vid arbetssökandes beslut om att söka 

ett jobb (Sivertzen, m.fl., 2013). Individer anses nämligen välja yrke genom att beakta hur 

detta passar den image de uppfattar som önskvärd (Ehrhart & Ziegert, 2005), och 

ansökningsbeslut baseras på generella intryck och uppfattningar om organisationens 

attraktivitet (Gatewood m.fl., 1993). Kärriärsval sker nämligen utifrån de personliga 

egenskaper som medlemmarna i en profession har, vilket delvis anses vara baserat på den 

stereotyp samhället projicerat (Cory, 1992). Ju mer en individ identifierar sig med en 

organisation desto mer kommer dennes attraktion gentemot organisationen öka (Celani & 

Singh, 2001). 

Som nämnts strävar professionen efter att anställda de mest talangfulla personerna 

(Friedman & Lyne, 2001) och därmed måste de arbeta aktivt för att uppfattas som en attraktiv 

arbetsgivare (Wilden m.fl., 2010). En organisations image är baserad på den information 
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som finns tillgänglig. Under arbetssökarprocessen anses individer ta hänsyn till den 

information de erhåller från rekryteringskällor, annonser, media och vänner (Gatewood 

m.fl., 1993). När en individ saknar fullständig information tolkas den tillgängliga 

informationen som signaler av organisationen karaktärsdrag. Dessa signaler bidrar till att 

skapa och forma individens uppfattningar om organisationen (Ehrhart & Ziegert, 2005). 

3.4 Uppfattningar om revisionsprofessionen  

Det finns flera faktorer som kan påverka de uppfattningar som finns om 

revisionsprofessionen. Dels förekommer stereotyper som anses kunna påverka uppfattningar 

(Cory, 1992). Vidare kan olika individer ha olika förväntningar på revisorns roll och ansvar, 

det vill säga att ett förväntningsgap föreligger mellan revisorn och olika parter (Ebimobowei, 

2010). Dessutom anses historiska händelser, såsom skandaler samt lagar och regler, påverka 

allmänhetens uppfattningar om revisionsprofessionen (jmf. Barlaup, Drønen & Stuart, 2009; 

Flores, 2011).  

3.4.1 Uppfattningar om revisorn 

Det finns flera olika uppfattningar om revisorn och revisionsprofessionen. Dessutom kan 

olika grupper ha olika uppfattningar och föreställningar. Det är väsentligt för 

revisionsprofessionen att ha en medvetenhet om och förståelse för olika gruppers 

uppfattningar om revisorn och professionen. Det eftersom informationsutbytet i 

rekryteringsprocessen därmed kan underlättas (Nouri, Parker & Sumanta, 2005).  

Enligt Dimnik och Felton (2006) har studenter, äldre revisorer och vissa rekryterare 

uppfattningen att revisorn kan liknas ett lamm. Det eftersom revisorn uppfattas vara 

konservativ, blyg och intresserad av detaljarbete. Samtidigt har yngre revisorer och andra 

rekryterade uppfattningen att revisorn kan liknas en tiger. Detta motiveras med att revisorn 

uppfattas vara äventyrslysten, utåtriktad och uttrycksfull (ibid.). Vidare beskriver Felton 

m.fl. (2008) att studenter uppfattar revisorn som en ansvarstagande, lojal och ambitiös 

person. Dessutom har studenter, affärsmän och allmänheten uppfattningen att revisorn är 

ärlig och tillförlitlig samt att denne har en hög integritet. Nouri m.fl. (2005) förklarar att 

studenter associerar revisionsyrket med mycket resor, övertid, variation och tydlig 

professionell image. Vidare beskriver Dimnik och Felton (2006) att revisionsstudenter har 

en mer positiv uppfattning om professionen jämfört med andra ekonomistudenter. Enligt 

Hammami och Hossain (2010) uppfattar nämligen revisionsstudenter revisorn som en ledare 

och företagsrådgivare medan andra studenter har uppfattningen att revisorn är en oflexibel, 
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ospännande och detaljorienterad person. Dock delar dessa uppfattningen om att revisorn är 

trovärdig och ärlig men inte kraftfull och engagerad (ibid.). Vidare anses den största delen 

av studenter inte exakt kunna beskriva vad revisorns arbete och ansvar innebär. Istället 

associerar de revisionsyrket med pengar, siffror, matematik och skatter, vilket majoriteten 

av studenter inte anser vara positivt (Langsam, Kreuze & Coleman, 2004). En anledning till 

att studenter har en viss uppfattning om revisorn kan grundas i att studenter inte alltid haft 

möjligheten att träffa en revisor innan de väljer utbildning. Detta anses medföra att deras 

beslut inte baseras på sina egna erfarenheter (Friedman & Lyne, 2001).  

3.4.2 Den stereotypiska revisorn  

En stereotyp kan definieras som en samling attribut som anses beskriva medlemmarna i en 

social grupp. Därmed används stereotyper till att forma och identifiera sociala grupper och 

påverka allmänhetens uppfattningar om gruppens identifierade medlemmar (Dimnik & 

Felton, 2006; Cory, 1992). Stereotyper existerar i samhällets alla nivåer (Cory, 1992). Vidare 

beskriver Friedman och Lyne (2001) att stereotyper kan förändras över tid.  

Stereotyper används för att forma och identifiera sociala grupper samt för att påverka 

interaktionen med dess gruppmedlemmar (Dimnik & Felton, 2006). Stereotyper är ofta 

relaterade till utseenden (Cory, 1992), och egenskaper som vanligen identifierar stereotyper 

är nationalitet, etnicitet, kön, ålder, yrke och appearance. Därmed blir det möjligt att 

särskilja den stereotypiska revisorn från individer som står utanför professionen. Vidare kan 

egenskaper som är kopplade till medlemmarna identifiera professionen (Carnegie & Napier, 

2010). Dock har användandet av stereotyper kritiserats, eftersom det bidrar till och skapar 

omotiverade fördomar (Dimnik & Felton, 2006). Exempelvis identifieras ofta medlemmar i 

revisionsprofessionen som tråkiga. När en person identifierats med en grupp antas det att 

denne besitter de egenskaper stereotypen karaktäriseras av. Således innebär detta att när 

någon identifieras som revisor förutsätts denne vara tråkig (Carnegie & Napier, 2010).  

Den stereotyp som dominerar revisionsprofessionen är revisorn som beancounter (Friedman 

& Lyne, 2001). Revisorn som beancounter anses vara artig och vältalig (Baxter & 

Kavanagh, 2012) samt grå och tråkig (Jeacle, 2008). Som tidigare nämnts kan den 

stereotypiska uppfattningen av revisorn förändras över tiden, vilket kan medföra att revisorn 

inte längre uppfattas som tråkig, konservativ och detaljorienterad. Detta kan anses ha en 

skadande effekt på professionens trovärdighet (Felton m.fl., 2008).  



Lundeslöf & Lundqvist 

18 
 

3.4.3 Förväntningar på revisorn 

De förväntningar som finns på revisorn har undersökts ända sedan fenomenet 

förväntningsgap inom revision definierades första gången av Liggio år 1974. Fenomenet 

förklarar skillnaden mellan förväntningarna, av vad revisorn ska prestera, hos en oberoende 

revisor och användarna av de finansiella rapporterna (Liggio, 1974). Skilda förväntningar 

anses bero på att revisorer och samhället har olika uppfattningar om vad revisorns roll och 

ansvar är. Ett exempel på detta är det ansvar revisorn anses ha att upptäcka felaktigheter och 

olagliga handlingar (Koh & Woo, 1998). Förväntningsgapet anses ha uppstått som 

konsekvens av att revisionsprofessionen inte varit tillräckligt tydlig med vad revisorns roll 

och ansvar är samt att den misslyckats med att tydliggöra sin expertis (Carrington, 2010b; 

Koh & Woo, 1998). 

Det existerar olika förväntningar mellan revisorn i relationen till flera olika parter. För det 

första föreligger ett förväntningsgap mellan revisorn och samhället. Det eftersom samhället 

anses ha orealistiska förväntningar på revisorn, beträffande uppgifter och uttalanden 

(Ebimobowei, 2010). Samhället förväntar sig nämligen att revisorns ansvar är att upptäcka 

felaktigheter och bedrägerier samt att revision är en garanti för att företags finansiella 

rapporter är korrekta (Koh & Woo, 1998). För det andra finns skilda förväntningar mellan 

revisorn och klienter. Detta beror på otydliga uppfattningar om vad revisorns arbetsuppgifter 

är (Carrington, 2010b) och således uppstår svårigheter för klienterna att avgöra kvaliteten på 

revisionen (Ojasalo, 2001). För det tredje föreligger olika förväntningar mellan revisorn och 

användarna av de finansiella rapporterna. Detta förväntningsgap grundas i olika uppfattning 

angående revisorns ansvar om att upptäcka felaktigheter och bedrägerier. Användarna 

förväntar sig ett större ansvar än det begränsade ansvar revisorn faktiskt har (Koh & Woo, 

1998). Slutligen finns skillnader i förväntningar mellan revisorn och studenter. Det finns 

större skillnader mellan revisorn och studenter som inte har någon utbildning inom området. 

Även detta förväntningsgap grundas i olika uppfattningar om revisorns roll och ansvar, 

exempelvis beträffande om revisorns uttalande medför en garanti för att företags finansiella 

rapporter är korrekta (Siddiqui, Nasreen & Choudhury-Lema, 2009). Som utläses ovan kan 

en individs förväntningar på revisorn påverka dennes uppfattningar om professionen 

(Ebimobowei, 2010), vilket är väsentligt att ha en förståelse för med hänsyn till den del av 

studiens syfte som berör uppfattningar om revisionsprofessionen.  
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3.4.4 Historiska händelser   

Det finns flera historiska händelser som anses påverka uppfattningen om 

revisionsprofessionen. Tidigare studier har bland annat presenterat revisionsskandaler och 

införandet av lagar och regler som händelser, vilka anses kunna påverka hur 

revisionsprofessionen uppfattas (jmf. Broberg m.fl., 2013; Dennis, 2010). 

Enligt Dimnik och Felton (2006) är det svårt att avgöra huruvida revisionsskandaler medför 

fundamentala förändringar för revisionsprofessionens image. En anledning till att detta anses 

vara svårt att fastställa kan vara att image, som tidigare nämnts, inte är konstant 

(Baldvinsdottir m.fl., 2009). Under början av 2000-talet uppdagades flera stora 

revisionsskandaler såsom Enron (Dennis, 2010) och Adelphia (Barlaup m.fl., 2009). 

Uppfattningar om professionen anses ha påverkats av dessa skandaler eftersom de bland 

annat medfört att revisorns förtroende blivit ifrågasatt. Detta med hänsyn till att allmänheten 

har uppfattningen om att revisorn borde upptäckt bedrägerierna, eftersom de anser att 

revisorn har en övervakande funktion. Vidare har revisionsskandaler bidragit till att 

allmänheten ifrågasätter betydelsen av revision (Barlaup m.fl., 2009). Exempelvis har 

intressenter i samband med skandaler undrat varför revisorerna inte varnat för bedrägeri 

(Dennis, 2010). Således påverkar ett fåtal personers felagerande uppfattningen om hela 

professionen, vilket medför att hela revisionsyrket kan uppfattas som oetiskt (Barlaup m.fl., 

2009). Dessa revisionsskandaler har medfört att nya lagar och regler införts (Flores, 2011). 

Införandet av olika lagar och regler medför att förutsättningar, och därigenom uppfattningar, 

om ett yrke kan påverkas. Internationella exempel på detta är Sarbanes-Oxley Act i USA 

och Europeiska kommissionens införande av en plan som ska skydda investerare (Flores, 

2011). En lag som anses medfört förändringar i Sverige är avskaffandet av revisionsplikten 

i november 2010. Detta medförde att mer än 250 000 företag kunde välja bort revisorn. 

Avskaffandet av revisionsplikten har bidragit till att professionen blivit i behov av att utföra 

mer marknadsföring (Broberg m.fl., 2013). Dock har revisionsbyråer alltid utfört tjänster 

utöver revision (Arruñada, 1999). I Sverige är det tillåtet ett erbjuda de flesta typer av 

rådgivnings- och konsulttjänster, exempelvis skatterådgivning, juridiskrådgivning, 

investeringstjänster och finansiell rådgivning (Svanström, 2013).  

3.5 Revisionsprofessionens images  

Som tidigare nämnts kan image definieras som den bild, föreställning och framtoning som 

en individ, företag eller produkt associeras med (NE, 2015). Det finns flera olika sätt att 
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kategorisera image. En förekommande kategorisering av image har framställts av Mitchell 

(1986). Mitchell (1986) beskriver att image kan kategoriseras in i fem grupper, vilka är: 

grafisk, optisk, perceptuell, mental och verbal. Kategoriseringen grundas i att det anses vara 

svårt att skapa en generell och universell definition av begreppet image. Vidare anses det 

även finnas flera faktorer som kan hänföras till begreppet image, exempel på detta är: bilder, 

drömmar, mönster, illusioner, minnen och idéer. Trots att dessa faktorer kan sammanfattas i 

samma begrepp, innebär det inte att dessa behöver ha någonting gemensamt (Mitchell, 

1986).  

En organisations image anses vara baserad på den information som finns tillgänglig. 

Uppfattningar om image anses därmed korrelera olika för olika grupper, det vill säga att 

individer kan ha olika uppfattningar beroende på den information de besitter (Gatewood 

m.fl., 1993). Vidare anses image inte vara konstant utan förändras över tiden (Baldvinsdottir 

m.fl., 2009), och uppfattningen om image anses vara en funktion av den information som en 

individ har tillgänglig vid en specifik tidpunkt (Gatewood m.fl., 1993).  

Det finns både intern och extern image. Som tidigare nämnts anses intern image skapas 

utifrån den bild en själv anser vara önskvärd och extern image anses vara den bild samhället 

skapar (Felton m.fl., 2008). Revisionsprofessionen anses vilja framstå på ett visst sätt för att 

uppfattningen om den ska stämma överens med professionens kärna (Alvesson, 2001). 

Följaktligen strävar revisionsprofessionen efter att projicera en önskvärd intern image 

(Baldvinsdottir m.fl., 2009). Extern image utvecklas och framställs istället från samhället 

och media. Extern image är således den bild som skapats av samhället (Felton m.fl., 2008). 

Vidare kan extern image beskrivas som hur en person som står utanför revisionsprofessionen 

uppfattar en revisor (Baldvinsdottir m.fl., 2009). Avslutningsvis kan en image bestå av flera 

olika egenskaper och därmed utesluter inte en egenskap en annan. Exempelvis bör inte 

uppfattningen om revisorn som konservativ utesluta att revisorn kan ha humor 

(Baldvinsdottir m.fl., 2009). Därmed kan det anses vara av betydelse att inte endast se till 

image som intern eller extern utan även vara medveten om att dessa kan kombineras.  

3.5.1 Revisionsprofessionens interna images 

Som nämnts är det väsentligt för revisionsprofessionen att projicera en önskvärd intern 

image (Baldvinsdottir m.fl., 2009). Revisionsprofessionen önskar att revisorn ska framstå 

som en ansvarstagande person (Felton m.fl., 2008). Vidare strävar professionen efter att 

revisorns image ska uppfattas som disciplinerad (Alvesson, 2001) och rationell 
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(Baldvinsdottir m.fl., 2009). Det är även väsentligt för revisionsprofessionen att allmänheten 

har en bild av revisorn som kompetent (Dimnik & Felton, 2006), det vill säga att revisorn är 

en intellektuell person (Felton m.fl., 2008). Revisionsprofessionen anses ha varit tvungna att 

försvara sin relevans, vilket medfört en strävan efter att stärka sin image av kompetens 

(Dimnik & Felton, 2006).  

Revisionsprofessionen önskar att skydda en konservativ bild av yrket (Baldvinsdottir m.fl., 

2009; Bougen, 1994; Evans & Fraser, 2012). Exempelvis strävar professionen efter att 

projicera en image som ska uppfattas som förutsägbar och försiktig (jmf. Alvesson, 2001; 

Felton m.fl., 2008). Det anses även vara väsentligt för revisionsprofessionen att revisorn 

uppfattas som pålitlig (Alvesson, 2001), genom att skapa en image om att vara objektiv, 

noggrann, oberoende och tillförlitlig (jmf. Alvesson, 2001; Bougen, 1994; Felton m.fl., 

2008). Därtill anses en image av att revisorn har höga etiska standarder ha en betydelse 

eftersom revisionsprofessionen ska skydda allmänhetens intresse (Felton, 2008).  

Ytterligare en image revisionsprofessionen anses eftersträva är att framstå som seriös 

(Baldvinsdottir m.fl., 2009). Detta kan exempelvis revisorn åstadkomma genom att projicera 

en image av att vara respektfull, vilket anses vara väsentligt för att professionen ska lyckas 

attrahera och behålla medlemmar (Carnegie & Napier, 2010). Slutligen har 

revisionsprofessionen haft en önskan om att revisorn ska uppfattas som äventyrslysten och 

därtill ha en image av att vara alert, våglig och spänningssökande (jmf. Baldvinsdottir m.fl., 

2009; Felton m.fl., 2008). 

3.5.2 Revisionsprofessionens externa images 

Det finns mycket forskning om revisionsprofessionens externa images, exempelvis hur 

revisorn framställs i media. Professionens externa images har framställs på många sätt, allt 

från positivt till väldigt negativt (jmf. Baxter & Kavanagh, 2012; Friedman & Lyne, 2001). 

Exempelvis beskriver Bougen (1994) att det finns otaliga skämt om revisorn. Som tidigare 

nämnts är filmskapare delaktiga i framställandet av revisionsprofessionens externa image 

(Felton m.fl., 2008).  

Det finns en positiv externt projicerad bild av att revisorn är en ärlig och tillförlitlig person 

(Baxter & Kavanagh, 2012; Evans & Fraser, 2012; Friedman & Lyne, 2001; Jeacle, 2008), 

som är objektiv (Bougen, 1994) och dedikerad till sitt yrke (Hoffjan, 2004). Dessutom 

framställs revisorn som en artig och vältalig person (Baxter & Kavanagh, 2012; Carnegie & 
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Napier, 2010). Vidare associeras revisorn med att vara kompetent, noggrann (Bougen, 1994; 

Dimnik & Felton, 2006; Evans & Fraser, 2012), försiktig (Hoffjan, 2004) och intelligent 

(Bougen, 1994). En ytterligare image som framställts är att revisorn är stadig och kunnig 

(Hoffjan, 2004). 

Den mest förekommande externa imagen är att revisorn är tråkig (Baldvinsdottir m.fl., 

2009; Baxter & Kavanagh, 2012; Bougen, 1994; Cory, 1992; Dimnik & Felton, 2006; 

Friedman & Lyne, 2001; Jeacle, 2008). Bougen (1994) beskriver exempelvis att revisorn 

framställs som dödligt trist. Revisorns tråkiga karaktär framgår genom att denne projiceras 

som en ointressant, glädjelös, fantasilös och enkelspårig person (jmf. Baldvinsdottir m.fl., 

2009; Bougen, 1994; Friedman & Lyne, 2001). Dessutom framställs revisorn som en person 

som lever ett ensamt, ointressant, monotont, dystert, glädjelöst och dysfunktionellt liv (jmf. 

Beard, 1994; Cory, 1992; Hoffjan, 2004). 

Filmindustrin har framställt en image av revisorn som nördig person, som är socialt 

efterbliven, osäker (Felton m.fl., 2008) och nervös (Beard, 1994; Bougen, 1994). Dessutom 

framställs revisorn som blyg, skygg och tveksam med bristande självförtroende (jmf. 

Cory;1992; Evans & Fraser, 2012; Dimnik & Felton, 2006), samt saknar 

kommunikationsförmåga och förändringsbenägenhet (Hoffjan, 2004). Vidare har 

filmindustrin framställt revisorn som en medelmåttig person med ett tråkigt jobb (Felton 

m.fl., 2008), där revisorn liknas en sliten bokförare (jmf. Baxter & Kavanagh, 2012; 

Friedman & Lyne, 2001; Jeacle, 2008), som är ett tvångsmässigt kontrollfreak (Jeacle, 

2008). Den typiska fysiska imagen som framställts av revisorn är en konservativ blek, 

tunnhårig, medelålders man som pryder sina matta blåa ögon med glasögon (jmf. Bougen, 

1994; Cory, 1992; Dimnik & Felton, 2006; Hoffjan, 2004).  

En förekommande, dock ovanlig, extern image av revisorn är framställningen av en 

maskulin individ som är äventyrslysten och spänningssökande. Det vill säga en person med 

ett intresse för sport och utomhusaktiviteter. Dessutom finns en bild av att revisorn är heroisk 

(Hoffjan, 2004).   

Det finns en image av revisorn som kriminell (Baldvinsdottir m.fl., 2009; Dimnik & Felton, 

2006; Friedman & Lyne, 2001). Denna image framställer revisorn som en korrupt och oärlig 

person som agerar i enlighet med sitt självintresse (Evans & Fraser, 2012), det vill säga ett 

beteende som anses vara oprofessionellt och oetiskt (jmf. Baldvinsdottir m.fl., 2009; 

Friedman & Lyne, 2001; Hoffjan, 2004). Det har dessutom projicerats en image av revisorn 
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som en förskingrare, samt som en inkompetent (Felton m.fl., 2008) och slingrande person 

(Dimnik & Felton, 2006; Evans & Fraser, 2012).  

Avslutningsvis kan följande filmkonversation, där Mr Dodds är revisor, sammanfatta en 

vanligt förekommande extern image som anses spegla revisorn: 

“Ms Plum: ‘...You know what’s the trouble with you? you’ve got figures in your blood 

instead of red corpuscles, you are a scratched entry in the human race, I can prove 

it...have you ever hit a man? 

Mr Dodds: No 

Ms Plum: Do you ever love a woman? 

Mr Dodds: Never! 

Ms Plum: Do you ever get drunk and get thrown out on your ear? 

Mr Dodds: Certainly Not! 

Ms Plum: Weren’t you ever wicked, or didn’t you ever want to be wicked? 

Mr Dodds: Never! 

Ms Plum: Haven’t you ever had any fun at all? 

Mr Dodds: I haven’t had time for fun!“ (Kyriacou, 2000, s. 11). 

3.5.3 Interna och externa images 

Det är väsentligt för professionen att ha en uppfattning om dess interna och externa images 

och förstå dess betydelse i större sociala sammanhang (Carnegie & Napier, 2010; Evans & 

Fraser, 2012). Revisionsprofessionens interna och externa images skiljer sig i en viss 

utsträckning från varandra. Generellt är dess interna image mer positiv än den externa. Det 

förekommer nämligen endast positiva interna images medan det förkommer flera negativa 

externa images. Dock framkommer vissa likheter i revisionsprofessionen interna och externa 

image, såsom kompetent, pålitlig och konservativ (jmf. Baldvinsdottir m.fl., 2009; Dimnik 

& Felton, 2006). Revisionsprofessionens externt projicerade image är generellt negativ 

(Carnegie & Napier, 2010; Dimnik & Felton, 2006; Friedman & Lyne, 2001). En anledning 

till att denna image kvarstår kan vara att bilden av revisorn som tråkig är mer önskvärd än 

bilden som inkompetent och kriminell (Friedman & Lyne, 2001). Dessutom anses det vara 

skadligt för revisorer att plötsligt ses som risktagare, eftersom det står i konflikt med deras 

konservativa och pryda egenskaper (Baldvinsdottir, m.fl., 2009). Utifrån ovanstående 

resonemang anses det vara väsentligt för revisionsprofessionen att inte bara beakta dess 

interna och externa images var för sig utan även i kombination. Det eftersom kombinationen 

av dess interna och externa images anses utgöra professionens fullständiga image.  
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3.6 Teoretisk modell  

Utifrån studiens teoretiska referensram presenteras följande teoretiska modell i Figur 3.1, 

vilken är identisk med Figur 1.1. Revisionsprofessionens images antas påverka uppfattningar 

om revisionsprofessionen och dess attraktivitet. Image är den framställning som 

revisionsprofessionens associeras med, vilket kan tänkas påverka de uppfattningar som nya 

inträdande har om professionen (Dimnik & Felton, 2006). Vidare kan revisionsprofessionens 

images även tänkas påverka revisionsprofessionen attraktivitet i form av önskvärd 

arbetsplats, eftersom individer anses välja yrke utifrån den image de finner attraktiv 

(Gatewood m.fl., 1993).   

 

 

 

Figur 3.1: Teoretisk modell  
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4. Empirisk metod  

I detta fjärde kapitel presenteras studiens litteratursökning samt undersöknings- och 

datainsamlingsmetod. Därefter redogörs studiens urval, operationalisering, bortfallsanalys 

och statistiska analys. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens etiska beaktanden.  

4.1 Litteratursökning  

Litteraturen i denna studie har huvudsakligen baserats på vetenskapliga artiklar men även 

facklitteratur, Internetkällor och branschorganisationstidningen Balans. Litteratursökningen 

har skett med hjälp av olika elektroniska databaser utifrån Högskolan Kristianstad och Lunds 

Universitet. Litteraturen har omfattat områden som revisionsprofessionens image, 

uppfattningar om revisionsprofessionen och revisionsprofessionen som attraktiv arbetsplats. 

Sökord som förekommit är: accounting, attractiveness, attributes, auditing, expectations, 

image, profession och signaling. 

Det anses vara väsentlig att ha en förståelse för sanningshalten i informationen som hämtas, 

eftersom källor är ursprunget till kunskap. Källkritik handlar om att värdera källor och 

bedöma dess trovärdighet. Vidare kritiseras och testas vetenskapliga resultat innan de 

publiceras (Thurén, 2005). Med hänsyn till detta har informationen i denna studie till största 

del hämtats från vetenskapliga artiklar, vilka är publicerade i journaler. Eftersom studien 

strävar efter att vara objektiv har artiklarna hämtats från flera olika forskare samt från olika 

journaler. Dessutom styrks flertalet av studiens argument genom att flera källor, som redogör 

för samma sak, använts. Vidare har artiklarnas publiceringsår tagits i beaktning, eftersom 

vetenskapen enligt Thurén (2005) inte är konstant. De källor som har tidiga 

publiceringsdatum har dock tillfört betydelsefull information för studien, exempelvis har de 

källor identifierat ett visst fenomen.  

4.2 Undersökningsmetod 

Enligt Patel och Tebelius (1987) finns det tre olika undersökningsmetoder, nämligen 

beskrivande, utforskande och förklarande. Denna studie tillämpar en utforskande 

undersökningsmetod eftersom området sedan tidigare inte är tillräckligt utforskat. En 

utforskande undersökningsmetod ger möjligheten att undersöka historiskt samt gör det 

möjligt att finna mönster och kartlägga. Därmed har empiri samlats in för att skapa en 

förståelse, det genom att revisionsprofessionens images har kartlagts över tid. Således anses 
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det inte vara lämpligt att tillämpa en beskrivande undersökningsmetod eftersom denna metod 

innebär att beskriva konsekvenser av eller relationer mellan olika fenomen. Vidare anses 

inte en förklarande undersökningsmetod vara lämplig eftersom metoden söker efter samband 

mellan olika variabler. Vid tillämpandet av förklarande undersökningsmetod formuleras 

hypoteser utifrån tidigare teori. Följaktligen, med hänsyn till valet av utforskande 

undersökningsmetod, har denna studie inte formulerat några hypoteser (ibid.).    

4.3 Datainsamlingsmetod  

Som tidigare nämnts har denna studie tillämpat en kvantitativ forskningsmetod. Studien har 

baserats på två olika datainsamlingsmetoder genom två olika faser, varav fas ett utgjordes 

av arkiverad data och fas två utgjordes av en surveyundersökning. Båda dessa 

datainsamlingsmetoder anses vara lämpliga vid en kvantitativ forskningsmetod. Genom att 

kombinera dessa datainsamlingsmetoder är det möjligt att göra en kartläggning av den data 

som samlats in (Denscombe, 2009). Studiens två datainsamlingsmetoder har genomförts 

separat i två olika faser, och endast fas två krävde medverkan av respondenter vilket har 

reducerat risken för respondent bias. Det eftersom respondenterna i fas två inte påverkades 

av fas ett när de besvarade enkäten (Smith & Umans, 2015; Smock & Kanfer, 1961). Det 

anses nämligen vara väsentligt att eliminera uppkomsten av respondent bias (Bryman & Bell, 

2011). Genom att risken för respondent bias reducerades medförde att studiens reliabilitet 

stärktes (Körner & Wahlgren, 2012). 

4.3.1 Datainsamlingsmetod: Fas ett 

Den första datainsamlingsmetoden som utfördes var en dokumentanalys. En 

dokumentanalys gör det möjligt att analysera innehållet i olika dokument, för att därefter 

kunna kvantifiera innehållet. Det förekommer flera former av dokumentära källor, nämligen 

skriftliga källor, visuella källor och även ljud. Med hänsyn till studiens syfte har 

dokumentanalysen baserats på visuella bilder. Visuella bilder anses vara en framställning 

som kan kommunicera symbolik samt dolda innebörder och budskap. Vidare förekommer 

det flera typer av visuella bilder, nämligen stillbilder, film och objekt (Denscombe, 2009). 

En dokumentanalys genom visuella bilder ansågs vara en lämplig datainsamlingsmetod 

eftersom denna studie undersökte image, och image anses vara den bild och framställning 

som någonting associeras med (NE, 2015).  

Denna studies dokumentanalys har baserats på stillbilder. Dessa stillbilder utgjorde 

primärdata och var sedan tidigare tryckta i tidskrifter. Det vill säga att bilderna samlades in 
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från tidskrifter med hänsyn till denna studies syfte. När dokumentanalys tillämpas är det 

dessutom väsentligt att ha autenticitet i beaktning. Att studien baserades på stillbilder i 

originalutgåva från tidskrifter ansågs reducera risken för att bilderna skulle ha utsatts av 

någon form av manipulering, förändring eller redigering. Att tidskriften Balans funnit under 

en lång period ansågs även öka studiens validitet, eftersom det anses vara säkrare och mer 

tillförlitligt. Dessutom anses FAR som är utgivare tidskriften vara en professionell 

sammanslutning. (Denscombe, 2009). Vidare anses visuella bilder vara extremt övertygande 

när det gäller att förmedla information (Felton m.fl., 2008), vilket anses motivera valet av en 

dokumentanalys baserad på stillbilder. 

4.3.2 Datainsamlingsmetod: Fas två 

Den andra datainsamlingsmetoden som utfördes var en enkät. Enkäter ger möjligheten att 

samla in faktisk information och åsikter, vanligen består en enkät av båda dessa delar. 

Lämpligheten av att använda en enkät kan avgöras utifrån följande omständigheter. För det 

första lämpar sig en enkät när det finns ett stort antal respondenter på olika platser. För det 

andra när informationen som ska samlas in är okomplicerad. För det tredje anses en enkät 

vara passande när undersökningen inte kräver personlig interaktion utan endast 

standardiserad data (Denscombe, 2009). Denna studie uppfyllde samtliga ovanstående 

kriterier, vilket motiverade enkät som datainsamlingsmetod. Dock förekommer en kritik mot 

enkät som datainsamlingsmetod, nämligen att det inte är möjligt att kontrollera 

sanningshalten i respondenternas svar (ibid.). Detta togs i beaktning genom att 

respondenterna upplystes om att svaren i enkäten har behandlas konfidentiellt.  

Enkäter förekommer i olika former, nämligen postbaserad och Internetbaserad enkät. 

Dessutom förekommer flera typer av Internetbaserad enkät, såsom via e-post och 

webbaserad. En Internetbaserad enkät medför risken att respondenten inte fyller i enkäten 

fullständigt. Därmed, för att underlätta för respondenterna, har denna studie tillämpat en 

Internetbaserad enkät genom e-post. Detta ansågs vara en lämpligt eftersom respondenterna 

kunde genomföra enkäten på ett enkelt och bekvämt sätt. Vilket även förhoppningsvis ökade 

deras benägenhet att delta (Denscombe, 2009). Denna studies enkät var baserad på 

primärdata, vilket innebär att empiri samlats in just för denna studies syfte (Alvehus, 2013). 

Studiens enkät skapades i SurveyMonkey, vilket är en leverantör av webbaserade 

enkätlösningar (SurveyMonkey, 2015). Enkäten var öppen under en veckas tid och under 
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den perioden skickades mail till respondenterna (se Bilaga 1). Dessutom skickades en 

påminnelse ut efter halva tiden.  

4.4 Urval 

Det anses inte vara möjligt att undersöka hela populationen och därmed blir det väsentligt 

att göra olika former av urval (Denscombe, 2009; Körner & Wahlgren, 2005; 2012). Det 

anses vara viktigt att erhålla den information som behövs från respondenterna (Alvehus, 

2013), och följaktligen kan vissa studieobjekt anses vara mer lämpliga än andra. En lämplig 

respondent ska vara rik på kunskap, samt vara motiverad och samarbetsvillig (Kvale, 1996). 

I denna studie gjordes flera olika urval, både i fas ett och i fas två. 

4.4.1 Urval: Fas ett 

Det första urvalet som utfördes berörde revisionsprofessionens images, detta urval skedde 

genom ett subjektivt urval. Ett subjektivt urval är ett handplockat urval och anses vara 

lämpligt att tillämpa när forskaren sedan tidigare har en uppfattning om företeelsen som ska 

undersökas. Genom ett subjektivt urval väljs de objekt som anses kunna ge mest värdefull 

data ut (Denscombe, 2009). I denna studie medförde detta subjektiva urval att 

revisionsprofessionens images undersöktes utifrån tidningen Balans framsida, detta med 

anledningen att tidningen ansågs spegla professionens images utifrån en kombination av 

internt och externt perspektiv. Tidningen Balans har publicerat framsidor som framställer 

både personer som står inom och utom professionen (Balans, 2015) därmed ansågs Balans 

spegla en kombination av revisionsprofessionens interna och externa image.  

4.4.2 Urval: Fas två  

I fas två gjordes två urval, ett subjektivt urval gällande bilderna till enkäten och ett 

snöbollsurval gällande respondenter. Det subjektiva urvalet gjordes eftersom tidningen 

Balans har gett ut totalt 394 nummer sedan år 1975 och antalet därmed behövde reduceras. 

Det fattades ett beslut om att endast använda två framsidor per decennium samt ytterligare 

två, det vill säga totalt tio framsidor. Det eftersom det skulle gå snabbt och vara enkelt för 

respondenterna att svara, vilket även förhoppningsvis lockade ett större antal respondenter 

(Denscombe, 2009). Två framsidor per decennier valdes ut av den orsaken att de hade flest 

antal attribut och dessutom valdes ytterligare två framsidor utifrån dess utstickande attribut, 

vilka tillsammans utgjorde enkätens tio bilder.  
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Ytterligare ett urval behövdes göras eftersom studien var i behov av en grupp som kunde 

representera nya inträdande i revisionsprofessionen. Där togs beslutet att utgå ifrån 

revisionsstudenters uppfattningar, eftersom de anses utgöra framtidens revisorer (Yavas & 

Arsan, 1996). För att komma i kontakt med revisionsstudenter gjordes ett snöbollsurval. Ett 

snöbollsurval tillämpas när det inte är möjligt att direkt komma i kontakt med utvalda 

personer med specifika egenskaper utan kontakt sker via andra personer med dessa 

kontaktuppgifter (Bryman & Bell, 2011; Denscombe, 2009; Körner och Wahlgren, 2005; 

2012). I denna studie genomfördes snöbollsurvalet genom att först undersöka vilka svenska 

universitet och högskolor som har en ekonomiutbildning med inriktning revision. Därefter 

kontaktades skolornas expeditioner som hjälpte till med att komma i kontakt med 

programansvariga, för att sända en förfrågan angående enkätutskick. Detta resulterade att 

enkäten skickades ut till samtliga revisionsstudenter på Högskolan Kristianstad, 

magisterstudenterna på Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. 

4.5 Operationalisering  

Enligt Bryman och Bell (2011) samt Körner och Wahlgren (2012) innebär operationalisering 

att det abstrakta och omätbara som studeras översätts och blir konkret och mätbart. Genom 

att ha gjort det omätbara mätbart har validitet tagits i beaktning. Det eftersom ett mätbart 

material gör det möjligt att mäta det som ska mätas (Bryman & Bell., 2011). Detta 

presenteras i nedanstående stycken utifrån studiens två faser.   

4.5.1 Operationalisering: Fas ett  

Studiens första fas utgjordes, som tidigare nämnts, av revisionsprofessionens images. 

Revisionsprofessionens images har undersökts utifrån tidningen Balans, eftersom det anses 

vara professionens egna medie. Tidningen Balans skapas av FAR, branschorganisationen för 

redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR, 2015). I tidningen Balans publiceras 

artiklar både av personer som står inom och utom professionen (Balans, 2015) därmed 

ansågs Balans spegla en kombination av revisionsprofessionens interna och externa image.  

I denna studie har image mätts utifrån olika attribut, som identifierades i studiens teoretiska 

referensram. Genom att utgått ifrån tidigare identifierade attribut anses studiens validitet 

stärkts (Bryman & Bell., 2011). Anledningen till att images mättes genom attribut är att 

attribut anses vara ett sätt att beskriva image. Tolkningen av attribut är i ögonen på 

betraktaren, och således är attributen av image det som en bild avspeglar och representerar 

(Rorissa, 2008). Enligt Lievens och Highhouse (2003) förekommer det två former av 



Lundeslöf & Lundqvist 

30 
 

attribut, dessa är instrumentella och symboliska attribut. Instrumentella attribut är objektiva, 

materiella och fysiska. Symboliska attribut är subjektiva och immateriella, dessa uppstår 

utifrån individers uppfattningar (Lievens & Highhouse, 2003). Instrumentella attribut kan 

refereras till faktisk information, såsom lön, arbetstid, avancemangsmöjlighet och förmåner. 

Medan symboliska attribut hänförs till personlighetsdrag, såsom trendig, prestigefylld och 

innovativ (Celani & Singh, 2011). Med hänsyn till studiens syfte, att undersöka hur image 

påverkar uppfattningar om revisionsprofessionen och professionens attraktivitet, berörs 

endast symboliska attribut. Anledningen till detta är att individer anses identifiera sig med 

symboliska attribut (Lievens, Van Hoye & Anseel, 2007). Dessutom anses symboliska 

attribut vara relaterade till huruvida individer finner ett yrke attraktivt eller inte (Lievens, 

m.fl., 2007; Slaughter, Zickar, Highhouse & Mohr, 2004).  

Efter att attributen identifierats listades de utifrån internt och externt perspektiv. Därefter 

sammanställdes dessa i en gemensam lista. Flera attribut kunde uppfattas som synonymer 

till varandra, och därmed presenterades dessa tillsammans. Dessa attribut blev totalt 15 

stycken, vilka utgjorde studiens koder. Dessutom identifierades fyra attribut som inte 

förekom i den teoretiska referensramen, nämligen flitig, glad, maktfull och 

omhändertagande. Även dessa attribut har utgjort studiens koder. Kodningen gjordes genom 

att undersöka vilka attribut som kunde identifieras på respektive framsida. Vid eventuella 

osäkerheter diskuterades attributens framställning (se Tabell 4.1). 

Tabell 4.1 Kodningsschema       

Attribut Synonym      

Disciplinerad noggrann rationell     

Flitig       

Glad       

Konservativ förutsägbar försiktig icke förändringsbenägen    

Kontrollfreak tvångsmässig      

Kriminell förskingrare korrupt oprofessionell självisk slingrande  

Kunnig intellektuell intelligent kompetent    

Maktfull       

Maskulin stadig      

Nördig nervös osäker socialt efterbliven    

Omhändertagande       

Pålitlig etisk oberoende objektiv tillförlitlig ärlig  

Respektfull artig vältalig     

Seriös ansvarstagande dedikerad     

Skygg blyg bristande självförtroende     

Sliten       

Tråkig enkelspårig fantasilös glädjelös medelmåttig ointressant trist 

Tveksam skeptisk      

Äventyrslysten alert sportintresse spänningssökande våglig   
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Kodning anses vara en subjektiv bedömning och för att öka studiens objektivitet har mätning 

angående inter rater reliability utförts (Bryman & Bell, 2011; Collin, Smith, Umans, 

Broberg & Tagesson, 2013). För att ta hänsyn till inter rater reliability tar två personer kodat 

ett antal framsidor. Resultatet av dessa visade att studiens kodning och testpersonernas 

kodning var överensstämmande i en utsträckning av åttio procent (se Tabell 4.2). Detta 

hänsynstagande anses även ha stärkt studiens reliabilitet (Körner & Wahlgren, 2012).  

 

 

 

4.5.2 Operationalisering: Fas två  

Studiens andra fas berörde uppfattningar om revisionsprofessionen och professionens 

attraktivitet. Uppfattningar om revisionsprofessionen och professionens attraktivitet 

utgjorde studiens beroende variabler, eftersom de ansågs påverkas av revisionsprofessionens 

image. Dessa beroende variabler mättes genom enkätundersökningen i likertskalor, eftersom 

denna typ av skala mäter olika attityder (Denscombe, 2009). Samtliga likertskalor var 

sjugradiga, från instämmer inte alls till instämmer helt (se Bilaga 2). Anledningen till att 

skalorna var sjugradiga är att det anses öka chanserna för att respondenterna ska ta ställning 

i en viss fråga samt att variationen i svaren ökar (Denscombe, 2009). 

Uppfattningar om revisionsprofessionen, det vill säga hur revisionsstudenter uppfattar 

revisorn, undersöktes genom att studenterna hänförde en mängd attribut som de associerar 

med och uppfattar sig själv och en revisor. I frågan berörande hur studenterna uppfattade sig 

själv byttes attributet kriminell ut till dess motsats ord hederlig, eftersom ordet kriminell 

anses vara ett starkt och negativt associerat attribut. Samtliga attribut framställdes utifrån 

studiens teoretiska referensram, och dessutom tillkom ett antal attribut som identifierades 

under dokumentanalysen. Vidare presenterades ytterligare tre frågor, beträffande 

studenternas identifiering, revisionsyrkets attraktivitet och framtida karriärplaner, det för att 

erhålla deras uppfattningar om revisionsprofessionen och dennes attraktivitet. 

Revisionsprofessionens attraktivitet avgörs, i denna studie, utifrån huruvida 

revisionsstudenter uppfattar professionen som en attraktiv arbetsplats. Detta har, som 

tidigare nämnts, mätts utifrån tio framsidor av tidningen Balans. Studenterna ombads, utifrån 

Tabell 4.2 Inter rater reliability 

Överensstämmelse Inter rater reliability 

Antal matchningar 152 

Möjliga matchningar 190 

Andel 80 % 



Lundeslöf & Lundqvist 

32 
 

framsidorna, besvara om de identifierar sig med bilden, uppfattar att bilden speglar en 

attraktiv arbetsplats och en del av deras framtida karriärplan (se Bilaga 2).   

Studien har även haft ett antal kontrollvariabler, dessa utgjorde fråga ett till tio på enkäten. 

Dessa variabler har varit demografiska och bestod av kön, födelseår, modersmål och 

utbildning, samt respondenternas föräldrars modersmål och högsta utbildningsnivå. 

Dessutom tillfrågades det om arbetslivserfarenhet, erfarenhet av revision och uppfattning 

om vad revision innebär (se Bilaga 2). Samtliga kontrollvariabler, förutom födelseår, antal 

studerade terminer och arbetslivserfarenhet, har varit på nominalskalenivå. Det innebär att 

informationen i svaren kategoriseras. Födelseår, antal studerade terminer och 

arbetslivserfarenheten har angetts på intervallskalenivå (Denscombe, 2009). Således gjordes 

kontrollvariablerna mätbara vilket gav möjligheten att undersöka olika likheter, skillnader 

och frekvenser utifrån dessa variabler.  

4.6 Bortfallsanalys 

Enkäten skickades ut till uppskattningsvis 196 revisionsstudenter och av dessa besvarade 66 

studenter enkäten. Detta medför ett bortfall på 130 studenter, vilket gav en svarsfrekvens på 

33,7 procent (se Tabell 4.3). Det anses inte vara ovanligt med ett stort bortfall i samband 

med enkätutskick (Denscombe, 2009; Körner & Wahlgren, 2012), och därmed kan en 

svarsfrekvens på 33,7 procent anses vara rimlig. 

 

 

 

4.7 Statistisk analys 

Den empiriska data som samlats in har analyserats i programmet SPSS. Det vill kodningen 

från dokumentanalysen och svaren från enkätundersökningen. Som tidigare nämnts 

tillämpades en webbaserad enkätlösning vilket gjorde det möjligt att exportera den 

insamlade datan från enkäten till SPSS. Detta anses även ha stärkt studiens validitet eftersom 

risken för fel vid exportering reduceras (jmf. Bryman & Bell, 2011; Pallant, 2010). 

Enkätundersökningen resulterade i 66 svar, vilket anses vara ett för litet antal för att kunna 

generalisera (Körner & Wahlgren, 2005). Den första delen av studiens empiriska analys 

berörde beskrivande statistik, vilket presenterades i tabeller som omfattade andel, frekvens 

Tabell 4.3 Bortfall och svarsfrekvens 

Totalt urval  196 

Antal svar 66 

Bortfall 130 

Svarsfrekvens 33,7 % 
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och medelvärde. Detta gjorde först utifrån studiens två faser och en kombination av dessa. 

Därefter utfördes ett T-test för att undersöka spridningar mellan olika grupper. Sedan 

utfördes en faktoranalys för att komprimera materialet till kommande tester. Följaktligen 

gjordes korrelationstest för att därefter kunna göra regressionsanalyser, för att finna samband 

(Pallant, 2010). Syftet med studiens empiriska analys var att kartlägga 

revisionsprofessionens images och finna mönster mellan images, uppfattningar och 

attraktivitet. I samtliga tester har en signifikansnivå på tio procent accepterats, det med 

hänsyn till att studiens undersökningsmetod varit utforskande (ibid.). 

4.8 Etiska beaktanden  

Vid genomförandet av empiriska studier är det väsentlighet att ta hänsyn till etiska 

beaktande. Detta kan enligt Vetenskapsrådet (2002) beaktas genom att utgå från 

individskyddskravet som är uppbyggt av fyra olika krav: informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet innebär att informera 

respondenterna om att medverkan i studien är frivillig. Samtyckeskravet handlar om att 

respondenterna ska kunna ge sitt samtycke innan undersökningen genomförs. 

Konfidentialitetskravet består av att respondenternas uppgifter behandlas konfidentiellt och 

därmed inte offentliggjorts. Nyttjandekravet innebär att respondenternas lämnade uppgifter 

endast får använda till forskningens syfte (ibid.). Samtliga krav har beaktas och eftersträvats 

i denna studie. Detta genom att det inte förekommit något tvång om att medverka eller att 

besvara samtliga frågor i enkäten. Vidare har respondenternas svar behandlats konfidentiellt 

och därmed har ingen utomstående tagit del av svaren samt att svaren inte kommer användas 

i något annat syfte. 
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5. Empirisk analys  

I detta femte kapitel introduceras studiens beskrivande statistik utifrån dess två faser. 

Därefter presenteras studiens T-test, faktoranalys, korrelationstest och regressionsanalys. 

5.1 Beskrivande statistik 

Nedan presenteras studiens beskrivande statistik, utifrån studiens två faser där den första 

utgör dokumentanalysen och den andra enkätundersökningen. Beskrivande statistik 

tillämpas för att beskriva egenskaper i urvalet. I denna studie representeras urvalet av 

framsidorna av tidningen Balans och respondenterna från enkätundersökning. Vidare 

används beskrivande statistik för att få fram relevant bakgrundsinformation (Pallant, 2010).  

5.1.1 Beskrivande statistik: Fas ett  

Totalt har FAR gett ut 394 nummer av tidningen Balans sedan dess att tidningen grundades 

år 1975 till och med år 2014, det vill säga en period över 40 år. Mestadels har tidningen getts 

ut med tio nummer per år (Balans, 2015). Av dessa 394 utgivna nummer har 174 en framsida 

med en bild av en eller flera individer. Således framställs revisionsprofessionens individuella 

nivå av image på 44 procent av framsidorna av tidningen Balans. Under den första 

tioårsperioden 1975-1984 förekommer individer på 33 av 96 framsidor, det vill säga en andel 

på 34 procent. Det två nästkommande årtiondena är andelen med individer på framsidor 

tämligen lika. Under perioden 1985-1994 gavs 100 nummer ut varav 33 av dessa har 

individer på framsidan, vilket innebär 33 procent. Även under perioden 1995-2004 gavs 100 

nummer ut varav 30 av dessa har individer på framsidan, vilket innebär 30 procent. Andelen 

framsidor med individer ökar markant under det fjärde årtiondet. Under perioden 2005-2014 

gavs nämligen 98 nummer ut av tidningen Balans varav 78 av dessa har individer på 

framsidan, det vill säga en andel på 80 procent (se Tabell 5.1). 

 

 

 

De attribut som förekommer flest gånger under perioden 1975-2014 är attributet seriös, som 

identifieras på 119 av de 174 framsidorna med individer. Därefter är attributet kunnig mest 

förekommande, på 93 av 174 framsidor och det tredje mest förekommande är attributet 

Tabell 5.1 Frekvenstabell: Framsidor Balans  

Period Med individer Totalt Andel 

1975-1984 33 96 34 % 

1985-1994 33 100 33 % 

1995-2004 30 100 30 % 

2005-2014 78 98 80 % 

1975-2014 174 394 44 % 
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pålitlig som förekommer på 72 framsidor (se Tabell 5.2). De mest förekommande attributen 

varierar i en viss utsträckning mellan respektive tioårsperiod. Under perioden 1975-1984 är 

attributen maskulin, kunnig och seriös mest förekommande (se Tabell 5.3). Under 

kommande period 1985-1994 förekommer attributen seriös, kunnig och maskulin i störst 

utsträckning (se Tabell 5.4). Även under perioden 1995-2004 förekommer dessa attribut flest 

gånger, men i följande ordning maskulin, seriös och kunnig (se Tabell 5.5). Under det senaste 

årtiondet 2005-2014 har däremot attributet maskulin ersatts av attributet glad. De flest 

förekommande attributen är nämligen seriös, glad och kunnig (se Tabell 5.6). Vidare 

förekommer vissa attribut färre gånger än andra. Under perioden 1975-2014 är de attribut 

som förekommer minst antal gånger sliten och omhändertagande, dessa identifieras på fem 

av 174 framsidor vardera. Därefter förekommer attributet kontrollfreak minst antal gånger, 

detta attribut identifieras på sju framsidor (se Tabell 5.2). De attribut som identifieras minst 

antal gånger under perioden 1975-1984 är sliten, skygg och omhändertagande (se Tabell 

5.3). Under nästkommande period 1985-1994 förekommer attributen sliten, 

omhändertagande och nördig minst antal gånger (se Tabell 5.4). Under perioden 1995-2004 

identifieras attributen omhändertagande, kriminell och konservativ på minst antal framsidor 

(se Tabell 5.5). Under den senaste tioårsperioden 2005-2014 är de attribut som förekommer 

minst antal gånger kontrollfreak, flitig och sliten (se Tabell 5.6). 

 

 

Tabell 5.4 Frekvenstabell: 1985-1994  

Attribut Frekvens 

Seriös 21 

Kunnig 18 

Maskulin 14 

Disciplinerad 12 

Pålitlig 11 

Respektfull 11 

Flitig 6 

Glad 6 

Maktfull 6 

Tveksam 6 

Kriminell 5 

Tråkig 5 

Äventyrslysten 5 

Kontrollfreak 4 

Skygg 4 

Konstruktiv 3 

Nördig 3 

Omhändertagande 2 

Sliten 1 

Tabell 5.2 Frekvenstabell: 1975-2014  

Attribut Frekvens 

Seriös 119 

Kunnig 93 

Pålitlig 72 

Respektfull 69 

Maskulin 65 

Glad 60 

Disciplinerad 30 

Maktfull 27 

Tråkig 19 

Äventyrslysten 19 

Tveksam 16 

Flitig 13 

Skygg 12 

Konservativ 10 

Kriminell 8 

Nördig 8 

Kontrollfreak 7 

Omhändertagande 5 

Sliten 5 

Tabell 5.3 Frekvenstabell: 1975-1984  

Attribut Frekvens 

Maskulin 23 

Kunnig 20 

Seriös 19 

Respektfull 15 

Pålitlig 13 

Disciplinerad 12 

Glad 6 

Tråkig 6 

Maktfull 5 

Flitig 4 

Konservativ 3 

Äventyrslysten 3 

Tveksam 2 

Kontrollfreak 1 

Kriminell 1 

Nördig 1 

Omhändertagande 1 

Skygg 0 

Sliten 0 
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Utifrån de tabeller som presenteras ovan (se Tabell 5.3-5.6) framgår det att ett attribut blivit 

allt mer förekommande under den sista tioårsperioden, 2005-2014. Detta är attributet glad, 

som förekommer på 43 framsidor under denna period. Vilket är en skillnad från tidigare 

perioder där attributet förekommer fem till sex gånger under respektive period. Omräknat 

till procent, antalet individer med attributet glad av antalet framsidor med individ per period, 

har en ökning skett från omkring 18 procent till 55 procent under de fyra studerade 

tioårsperioderna. Samtidigt som attributet glad blivit mer förekommande har förekomsten 

av attributet tråkig minskat. Därutöver har framställningen av resterande attribut varit relativt 

jämna i sin förekomst under respektive tioårsperiod. Detta är ett exempel som tyder på att 

revisionsprofessionens images har förändrats över tiden. Således kan revisionsprofessionens 

images anses ha genomgått förändringar. Detta överensstämmer med Baldvinsdottirs m.fl. 

(2009) beskrivning av att professionens sätt att framställa sin image förändras över tiden. 

Dessutom kan detta bero på att revision förändrats samt att image inte är konstant.  

Under den fyrtioårsperiod som undersöks förekommer det flera längre uppehåll där 

tidningen Balans inte publicerat framsidor med individer. Exempel på detta är ett uppehåll 

på 19 nummer mellan åren 1988-1990, 19 nummer mellan åren 1995-1997, nio nummer 

mellan åren 1998 och tio nummer mellan åren 1999-2000. För kännedom är det endast ett 

Tabell 5.5 Frekvenstabell: 1995-2004  

Attribut Frekvens 

Maskulin 15 

Seriös 15 

Kunnig 13 

Respektfull 12 

Maktfull 9 

Pålitlig 7 

Glad 5 

Tråkig 5 

Disciplinerad 3 

Flitig 3 

Sliten 3 

Tveksam 3 

Äventyrslysten 3 

Kontrollfreak 2 

Nördig 2 

Skygg 2 

Konservativ 1 

Kriminell 0 

Omhändertagande 0 

Tabell 5.6 Frekvenstabell: 2005-2014  

Attribut Frekvens 

Seriös 64 

Glad 43 

Kunnig 42 

Pålitlig 41 

Respektfull 31 

Maskulin 13 

Äventyrslysten 8 

Maktfull 7 

Skygg 6 

Tveksam 5 

Disciplinerad 3 

Konservativ 3 

Tråkig 3 

Kriminell 2 

Nördig 2 

Omhändertagande 2 

Sliten 1 

Flitig 0 

Kontrollfreak 0 
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nummer med individ på mellan de två sista uppehållen. Vidare publicerades endast 19 

framsidor med individer under hela 90-talet jämfört med 00-talet där 55 framsidor 

inkluderade individer. Detta är en markant ökning av antalet individer som pryder tidningen 

Balans framsidor. Vidare har samtliga utgivna nummer av tidningen Balans från och med år 

2009 haft individer på framsidan, detta med undantag av en framsida.  

En bakomliggande orsak till att attributet glad och antalet individer på framsidan av 

tidningen Balans blivit allt mer förekommande under den senaste tiden kan tänkas vara 

kopplat till avskaffningen av revisionsplikten i Sverige år 2010. Detta eftersom det kan antas 

att image fått en större betydelse inom revisionsprofessionen i samband med avskaffningen. 

Det med hänsyn till att revisionsbyråer enligt Broberg m.fl. (2013) måste marknadsföra sig 

allt mer. Detta kan även kopplas till att revisionsprofessionen anses vara oroliga över att 

specifika händelser kan ha en inverkan på dess generella image (Friedman & Lyne, 2001). 

5.1.2 Beskrivande statistik: Fas två  

Enkätundersökningen har uppskattningsvis skickats ut till 196 revisionsstudenter och av 

dessa besvarade 66 enkäten, således baseras denna fas beskrivande statistik på de 66 svaren. 

Men hänsyn till att studiens val av urval är det inte möjligt att göra en jämförelse med det 

totala urvalet eftersom det inte finns tillräckliga resurser för att erhålla denna information 

om respondenterna (Denscombe, 2009). Nedan presenteras denna fas beskrivande statistik i 

följande ordning: kön, ålder, arbetslivserfarenhet, utbildning, föräldrars utbildningsnivå, 

modersmål, erfarenhet av revision och slutligen om studenterna har en tydlig bild av 

revision. Den totala frekvensen kan variera mellan respektive kontrollvariabel, eftersom 

frågorna i enkäten inte varit obligatoriska att besvara. 

Fördelningen mellan andelen kvinnor och män kan utläsas i Tabell 5.7, det framgår att 

andelen kvinnor är sextio procent och andelen män är fyrtio procent. Denna fördelning kan 

anses vara relativt representativ. Det men hänsyn till att det är en större andel kvinnor än 

män som har högre utbildning (Kunskapsbanken, 2015).  

 

 

 

Tabell 5.7 Frekvenstabell: Kön   

Kön Frekvens Andel 

Kvinnor 39 60 % 

Män 26 40 % 

Totalt 65 100 % 
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Respondenternas ålder varierar i stor utsträckning, den äldsta revisionsstudenten är 43 år och 

den yngsta är 21 år. Detta medför ett åldersspann på 22 år. Vidare är respondenternas 

medelålder 26 år med en standardavvikelse på drygt fyra år (se Tabell 5.8). Respondenternas 

arbetslivserfarenhet varierar från ingen alls till 25 år. Anledningen till detta kan vara att vissa 

studenter väljer att studera direkt efter gymnasiet och därmed inte har någon 

arbetslivserfarenhet. Samt att respondenternas ålder som tidigare presenterats i Tabell 5.8 

varierar i stor utsträckning, vilket innebär att det kan anses vara rimligt att även 

arbetslivserfarenheten varierar. Medellängden för arbetslivserfarenhet är 4,69 år och 

standardavvikelsen är 4,432 år. 

 

 

 

Respondenterna studerar vid totalt fyra olika universitet och högskolor, nämligen Högskolan 

Kristianstad, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Lunds universitet (se Tabell 5.9). 

Vidare varierar respondenternas studietid mellan två till tio terminer, och medelvärdet är 

6,19 (se Tabell 5.8). Anledningen till detta höga medelvärde kan vara att det endast var 

magisterstudenter som tog del av enkätundersökningen från Linnéuniversitetet och 

Mittuniversitetet. Detta anses även vara anledningen till att Högskolan Kristianstad har en 

högre frekvens än övriga skolor, eftersom enkätundersökningen skickades till samtliga 

årskurser. 

 

 

 

 

Utbildningsnivån hos respondenternas föräldrar varierar i en viss utsträckning. Det är en 

större andel av deras mammor än pappor som har en högsta utbildningsnivå i form av 

universitet eller högskola. Samt är det en större andel pappor än mammor som har 

grundskola som högsta utbildningsnivå. Således har respondenternas mammor generellt en 

högre utbildningsnivå än deras pappor (se Tabell 5.10). 

Tabell 5.8 Frekvenstabell: Födelseår, arbetslivserfarenhet, studerade terminer 

 Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Födelseår 1972 1994 1989 4,248 

Arbetslivserfarenhet 0 25 4,69 4,423 

Studerade terminer 2 10 6,19 1,975 

Tabell 5.9 Frekvenstabell: Skola   

Skola Frekvens Andel 

Kristianstad Högskola 43 67,2 % 

Linnéuniversitetet 11 17,1 % 

Mittuniversitetet 9 14,1 % 

Lunds universitet 1 1,6 % 

Totalt 64 100 % 
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Andelen av respondenterna som har svenska som modersmål uppgår till nästan nittio 

procent, vilket framgår i Tabell 5.11. Ungefär lika stor andel av respondenternas föräldrar 

har svenska som modersmål.  

 

Det är en större andel av respondenterna som inte har någon erfarenhet av revision än som 

har erfarenhet. Endast 27,7 procent av revisionsstudenterna har erfarenhet av revision (se 

Tabell 5.12). Samtidigt anser 84,4 procent sig ha en tydlig bild av vad revision innebär 

medan endast 7,6 procent inte anser sig ha detta (se Tabell 5.13). Att en andel på 84,4 procent 

anser sig ha en tydlig uppfattning om vad revision innebär kan bero på att samtliga tillfrågade 

studenter inriktar sina studier mot revision. Dessutom har respondenterna, som tidigare 

nämnts, i genomsnitt studerat cirka sex terminer vilket innebär att många av dem är i slutet 

av sin utbildning och därmed är det rimligt att en stor andel anser sig ha en tydlig bild av vad 

revision innebär. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.10 Frekvenstabell: Föräldrars utbildningsnivå  

 Respondentens mamma Respondentens pappa 

Utbildningsnivå Frekvens Andel Frekvens Andel 

Grundskola 6 9,1 % 12 18,2 % 

Gymnasie 33 50 % 29 43,9 % 

Universitet/Högskola 25 37,9 % 19 28,8 % 

Annat 2 3 % 6 9,1 % 

Totalt 66 100 % 66 100 % 

Tabell 5.11 Frekvenstabell: Modersmål       

 Respondent Respondentens mamma Respondentens pappa 

Modersmål Frekvens Andel Frekvens Andel Frekvens Andel 

Svenska 58 89,2 % 57 87,7 % 57 87,7 % 

Annat 7 10,8 % 8 12,3 % 8 12,3 % 

Totalt 65 100 % 65 100 % 65 100 % 

Tabell 5.12 Frekvenstabell: Erfarenhet av revision  

Erfarenhet Frekvens Andel 

Ja 18 27,7 % 

Nej 47 72,3 % 

Totalt 65 100 % 

Tabell 5.13 Frekvenstabell: Tydlig bild av revision  

Tydlig bild Frekvens Andel 

Ja 56 84,8 % 

Nej 5 7,6 % 

Vet ej 5 7,6 % 

Totalt 66 100 % 
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5.1.3 Beskrivande statistik: Kombination av fas ett och fas två 

Nedan presenteras studenters uppfattningar om revisorn, studenters uppfattningar om sig 

själva, studenters identifiering med revisionsprofessionens image, studenters uppfattningar 

om revisionsyrket som attraktiv arbetsplats och slutligen revisionsyrket som en del i 

studenters framtida karriärplan.  

Resultaten av enkätundersökningen tyder på att svenska revisionsstudenter främst uppfattar 

en revisor som en kunnig, disciplinerad, flitig, seriös och pålitlig person (se Tabell 5.14). 

Således stämmer revisionsstudenternas uppfattning i viss utsträckning överens med de 

images som tidningen Balans framställt. Det eftersom de högst rankade attributen hos 

revisorn även är några av de som förekommer flest gånger på tidningen Balans framsidor. 

Attributen disciplinerad och flitig förekommer flertalet gånger under årtiondena 1975-1984 

och 1985-1994 medan de därefter knappt förekommer alls. Under perioden 2005-2014 gavs 

det inte ut någon tidning med attributet flitig och endast tre av 78 framsidor hade individer 

med attributet disciplinerad. Under hela fyrtioårsperioden som tidningen Balans har getts ut 

har tre av de högst rankade attributen förekommit bland respektive tioårsperiods fem mest 

förekommande. Vidare förekommer attributen kunnig och seriös bland de fem flest 

förekommande under tre av de fyra årtiondena. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.14 Frekvenstabell: Studenters uppfattningar om revisorn 

 Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Kunnig 1 7 6,32 1,156 

Disciplinerad 1 7 6,19 1,134 

Flitig 1 7 6,17 1,144 

Seriös 1 7 6,15 1,199 

Pålitlig 1 7 5,76 1,327 

Respektfull 1 7 5,71 1,384 

Kontrollfreak 1 7 5,44 1,341 

Glad 1 7 4,84 1,428 

Maktfull 1 7 4,84 1,37 

Konservativ 1 7 4,57 1,573 

Omhändertagande 1 7 3,95 1,712 

Nördig 1 7 3,69 2,061 

Maskulin 1 7 3,37 1,632 

Tråkig 1 7 3,35 1,909 

Sliten 1 7 3,19 1,818 

Äventyrslysten 1 5 2,73 1,27 

Skygg 1 7 2,48 1,639 

Tveksam 1 6 2,27 1,32 

Kriminell 1 6 1,52 1,06 
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Vidare tyder enkätundersökningen på att svenska revisionsstudenter uppfattar sig själva som 

pålitliga, seriösa, respektfulla, glada och hederliga (se Tabell 5.15). Således är attributen 

pålitlig och seriös överensstämmande med hur revisionsstudenterna uppfattar sig själva och 

en revisor. Däremot uppfattar studenterna sig själva som glada, vilket de inte uppfattar 

revisorn som. Detta attribut överensstämmer inte med de framsidor som tidningen Balans 

publicerat under perioden 1975-2004. Under perioden 2005-2014 är attributet glad som 

tidigare nämnts ett av de som förekommer flest gånger. Således förekommer fyra av de 

attribut som studenterna uppfattar sig själva som under perioden 2005-2014. Följaktligen är 

den uppfattning svenska revisionsstudenter har om revisorn mest överensstämmande med 

de images som framställdes under perioderna 1975-1984 och 1985-1994. Samtidigt stämmer 

deras uppfattning om sig själva i störst utsträckning överens med de images som framställdes 

under perioden 2005-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Således är den image revisionsprofessionen framställt under det senaste årtiondet mer lik 

den uppfattning nya inträdande har av sig själva. Revisorn framställs bland annat som glad 

och nya inträdande uppfattar sig själva som glada. Dock har uppfattningen om revisorn som 

glad ännu inte överförts till nya inträdande. Istället är deras uppfattning om revisorn mer 

överensstämmande de images som framställts under tidigare årtionden. En anledning till 

detta kan tänkas vara att de uppfattningar som redan finns om revisorn överförs till 

Tabell 5.15 Frekvenstabell: Studenters uppfattningar om sig själva 

 Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Pålitlig 3 7 6,45 0,823 

Seriös 4 7 6,26 0,867 

Respektfull 2 7 6,21 0,977 

Glad 3 7 6,02 1,076 

Hederlig 4 7 6,02 1,032 

Disciplinerad 4 7 5,84 0,979 

Flitig 3 7 5,67 0,944 

Omhändertagande 1 7 5,55 1,363 

Kunnig 3 7 5,37 0,927 

Kontrollfreak 1 7 4,6 1,612 

Äventyrslysten 1 7 4,36 1,592 

Konservativ 1 7 4,02 1,465 

Maktfull 1 7 3,68 1,595 

Maskulin 1 7 3,66 1,999 

Nördig 1 7 3,56 1,766 

Sliten 1 7 3,39 1,909 

Tveksam 1 7 3,03 1,474 

Skygg 1 7 2,93 1,625 

Tråkig 1 5 2,16 1,186 
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kommande generationer (Friedman & Lyne, 2001). En annan anledning till att nya 

inträdande inte uppfattar revisorn som glad kan vara att attributet identifierades i studiens 

dokumentanalys (se Tabell 4.1), samt att det tar tid att projicera en image. Detta kan även 

tänkas vara en anledning till attributet glad inte förkommit i den befintliga litteratur och teori 

om revisionsprofessionens images.  

I enkätundersökningen tillfrågades svenska revisionsstudenter, utifrån tio framsidor av 

tidningen Balans, i vilken utsträckning de identifierar sig med imagen på bilden, de anser att 

bilden speglar en attraktiv arbetsplats och bilden överensstämmer med deras framtida 

karriärplan (se Bilaga 2). Revisionsstudenterna ansåg att dessa bilder överensstämmer med 

frågeställningarna i en låg utsträckning (se Tabell 5.16-5.18). Följaktligen anses inte de 

presenterade framsidorna representera en image som de identifierar sig själva med, en 

attraktiv arbetsplats med eller sin karriärplan med. Som tidigare nämnts besvarades dessa tre 

frågeställningar i en sjugradig skala från instämmer inte alls till instämmer helt (se Bilaga 

2). Detta genererade generellt låga medelvärden, omkring två och tre (se Tabell 5.15-5.18). 

Dock kan två images anses vara mer utstickande än de andra, nämligen Image 8 och Image 

1 (se Bilaga 2) eftersom dessa images genererade högst medelvärde i samtliga tre 

frågeställningar (se Tabell 5.16-5.18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.16 Frekvenstabell: Image och identifiering 

 Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Image 1 1 7 3,13 1,860 

Image 2 1 7 3,52 1,818 

Image 3 1 7 2,95 1,836 

Image 4 1 7 2,92 1,639 

Image 5 1 7 3,13 1,935 

Image 6 1 7 2,52 1,987 

Image 7 1 7 2,77 1,892 

Image 8 1 7 4,70 2,003 

Image 9 1 7 2,97 1,832 

Image 10 1 7 2,80 1,990 
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Image 8 (se Bilaga 2) anses, utifrån studiens dokumentanalys, avspegla en glad, kunnig, 

pålitlig, respektfull och seriös person. Av dessa attribut identifierar revisionsstudenter i hög 

utsträckning sig själva som glada, pålitliga och seriösa (se Tabell 5.15). Vidare uppfattar de 

i hög utsträckning en revisor som kunnig, pålitlig och seriös (se Tabell 5.14). Image 1 (se 

Bilaga 2) anses spegla en person som är kunnig, maskulin, pålitlig, respektfull och seriös. 

Av dessa attribut identifierar sig revisionsstudenter i hög utsträckning sig själva som 

pålitliga, respektfulla och seriösa (se Tabell 5.15). Samt identifierar de en revisor som en 

kunnig, seriös och pålitlig person (se Tabell 5.14). Gemensamt för dessa två images är att de 

publicerades som framsidor på tidningen Balans under perioden 2005-2014. Vilket, som 

tidigare presenterats, även är den period som överensstämmer mest med hur 

revisionsstudenter uppfattar sig själva. I enkätundersökningen presenterades ytterligare en 

image från samma tioårsperiod, nämligen Image 6 (se Bilaga 2). Denna framsida genererade 

dock låga medelvärden (se Tabell 5.16-5.18). En anledning till det kan tänkas vara att denna 

image avspeglar en person som är glad, maskulin och äventyrslysten, vilket varken 

överensstämmer med hur revisionsstudenter identifierar sig själva eller en revisor (se Tabell 

5.14-5.15). 

Tabell 5.17 Frekvenstabell: Image och attraktivitet 

 Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Image 1 1 7 3,85 1,668 

Image 2 1 7 3,35 1,735 

Image 3 1 6 2,27 1,351 

Image 4 1 7 2,87 1,589 

Image 5 1 7 3,53 2,004 

Image 6 1 7 2,80 2,024 

Image 7 1 7 2,93 1,939 

Image 8 1 7 5,13 1,864 

Image 9 1 6 2,53 1,599 

Image 10 1 7 2,70 1,807 

Tabell 5.18 Frekvenstabell: Image och karriärplan 

 Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Image 1 1 7 4,39 1,653 

Image 2 1 7 3,62 1,795 

Image 3 1 6 2,62 1,530 

Image 4 1 7 2,97 1,717 

Image 5 1 7 3,47 2,021 

Image 6 1 7 2,43 1,807 

Image 7 1 7 2,80 1,885 

Image 8 1 7 5,15 1,830 

Image 9 1 7 2,88 1,923 

Image 10 1 7 2,65 1,964 
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5.2 T-test 

I denna studie har fem T-test utförts, det för att undersöka om skillnaden mellan två gruppers 

uppfattningar om revisionsprofessionen är signifikant (Pallant, 2010). Image anses nämligen 

vara baserad på den information som finns tillgänglig. Uppfattningar om 

revisionsprofessionens image torde därmed korrelera olika för olika grupper, det vill säga 

att individer bör ha olika uppfattningar beroende på den information de besitter (Gatewood 

m.fl., 1993). Därmed anses det vara relevant att undersöka hur olika grupper inom urvalet 

uppfattar revisionsprofessionen.  

Det första T-testet är baserat på studenters uppfattningar om revisorn. Det andra är baserat 

på studenters identifiering med revisorn, revisionsyrket som attraktiv arbetsplats och 

revisionsyrket som en del av framtida karriärplan. Det tredje är baserat på studenters 

identifiering med revisorn utifrån image. Det fjärde är baserat på studenters uppfattning av 

revisionsyrket som attraktiv arbetsplats utifrån image. Slutligen är det femte baserat på 

revisionsyrket som en del av studenters framtida karriärplan utifrån image. Samtliga T-test 

utförs utifrån följande kontrollvariabler, nämligen kön, skola, utbildningsnivå, mammas 

utbildningsnivå, pappas utbildningsnivå och erfarenhet av revision. Anledningen till att 

dessa kontrollvariabler tillämpas är att de är baserade på två alternativ eller att det varit 

möjligt att omvandla till två alternativ, vilket är en förutsättning för T-test. Således 

omvandlas skola till Högskolan Kristianstad eller annan och antal studerade terminer till 

kandidat eller magister. Dessutom är observationerna relativt jämnt fördelade mellan de två 

olika alternativen, vilket gör det möjligt att jämföra. Således är inte samtliga av studiens 

kontrollvariabler lämpliga att inkludera i ett T-test (ibid.). 

Det är väsentligt att undersöka om spridningen inom grupperna är densamma för att den ska 

kunna signifikanstestas. Detta framgår genom Levene’s test. Som tidigare nämnts accepteras 

en signifikansnivå på tio procent. Om signifikansvärdet är under 0,1 är spridningen inom 

grupperna inte densamma, i så fall studeras raden Equal variances not assumed. Är 

signifikansvärdet däremot högre än 0,1 är spridningen densamma och i så fall studeras raden 

Equal variances assumed. Därefter studeras kolumnen Sig. (2-tailed), vilken testar om 

medelvärdesskillnaden mellan grupperna är signifikant (Pallant, 2010). 

5.2.1 T-test: Revisorns attribut  

I det första T-testet, beträffande studenters uppfattning om revisorns attribut, är spridningen 

signifikant i tjugo test (se Tabell 5.19 och 5.20). Spridningen i gruppen kön är signifikant 
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beträffande studenters uppfattning om revisorn som disciplinerad, flitig, kriminell, maktfull, 

respektfull, seriös, skygg och sliten. Detta tyder på att män har en mer negativ uppfattning 

om revisorn i större utsträckning än kvinnor. Kvinnliga studenter uppfattar nämligen 

revisorn som en mer disciplinerad, flitig, maktfull, respektfull och seriös person jämfört med 

manliga studenter. Flera av dessa är även attribut som överensstämmer med hur 

revisionsprofessionen önskar att uppfattas, eftersom de utgör en del av professionens internt 

framställda image (jmf. Alvesson, 2001; Baldvinsdottir m.fl., 2009; Carnegie & Napier, 

2010). Samtidigt uppfattar manliga studenter revisorn som en mer kriminell, skygg och sliten 

person i en större utsträckning än kvinnor. Revisionsprofessionens externa images 

sammankopplas ofta med dessa attribut, exempelvis framställer filmindustrin vanligen 

revisor som sliten eller kriminell (jmf. Friedman & Lyne, 2001; Dimnik & Felton, 2006). 

Följaktligen verkar manliga studenter i större utsträckning identifiera revisorn i enlighet med 

professionens externa images, medan kvinnliga studenter identifierar revisorn i enlighet med 

dess interna images.  

Endast en skillnad mellan de studenter som studerar vid Högskolan Kristianstad och de som 

studerar vid någon annan skola är signifikant. De som studerar vid Högskolan Kristianstad 

uppfattar nämligen revisorn som en mer omhändertagande person jämfört med de som 

studerar vid någon annan skola. Attributet omhändertagande uppfattas även olika beroende 

på om studenten är kandidat- eller magisterstudent. Kandidatstudenter uppfattar nämligen 

revisorn som en mer omhändertagande person i jämfört med magisterstudenter (se Tabell 

5.19). Studenters uppfattningar om revisorn skiljer sig i två fall beroende på deras mammors 

utbildningsnivå. Ifall deras mammor studerat vid universitet eller högskola uppfattar 

studenter revisorn som en mer nördig och omhändertagande person jämfört med de studenter 

vars mammor har annan utbildningsnivå. Beträffande studenters pappors utbildningsnivå är 

spridningarna fler. De studenter vars pappor har studerat vid universitet eller högskola 

uppfattar revisorn som en mer disciplinerad, kunnig, respektfull och seriös person jämfört 

med de vars pappor har annan utbildningsnivå. Vidare uppfattar de studenter vars pappor 

har annan utbildningsnivå än universitet och högskola revisorn som en mer tveksam person. 

De studenter som har erfarenhet av revision uppfattar revisorn som en mer pålitlig och 

respektfull person jämfört med de som inte har någon erfarenhet av revision. Samtidigt 

uppfattar de studenter utan erfarenhet av revision revisorn som en mer kriminell person (se 

Tabell 5.20). En anledning till att dessa skillnader förkommer kan tänkas vara att de studenter 

utan erfarenhet av revision baserar sina uppfattningar på den allmänna bilden av en revisor. 
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Därmed kan deras uppfattningar ha formats av medier som är med och skapar 

revisionsprofessionens externa images, vilken generellt är mer negativ än positiv Carnegie 

& Napier, 2010; (Felton m.fl., 2008). Dessutom anses tidigare revisionsskandaler påverka 

uppfattningar om revisorn (Barlaup m.fl., 2009). I kombination med medias framställning 

av revisorn kan det därmed tänkas ha bidragit till att de studenter som inte har erfarenhet av 

revision uppfattar en revisor som kriminell.  

Tabell 5.19 T-test: Revisorns attribut del 1      

 Kön Medel Sig. Skola Medel Sig. Utbildningsnivå Medel Sig. 

Disciplinerad 
Kvinna 6,45 

0,045 
Annan 5,95 

0,406 
Kandidat 6,37 

0,171 
Man 5,75 Kristianstad 6,29 Magister 5,92 

Flitig 
Kvinna 6,45 

0,035 
Annan 5,89 

0,356 
Kandidat 6,31 

0,289 
Man 5,71 Kristianstad 6,29 Magister 5,96 

Glad 
Kvinna 5,03 

0,269 
Annan 4,56 

0,248 
Kandidat 5,03 

0,355 
Man 4,61 Kristianstad 5,02 Magister 4,68 

Konservativ 
Kvinna 4,39 

0,338 
Annan 4,74 

0,575 
Kandidat 4,40 

0,425 
Man 4,79 Kristianstad 4,45 Magister 4,73 

Kontrollfreak 
Kvinna 5,61 

0,216 
Annan 5,37 

0,825 
Kandidat 5,46 

0,839 
Man 5,17 Kristianstad 5,45 Magister 5,38 

Kriminell 
Kvinna 1,32 

0,083 
Annan 1,47 

0,745 
Kandidat 1,60 

0,622 
Man 1,88 Kristianstad 1,57 Magister 1,46 

Kunnig 
Kvinna 6,61 

0,40 
Annan 6,11 

0,538 
Kandidat 6,46 

0,275 
Man 5,83 Kristianstad 6,38 Magister 6,08 

Maktfull 
Kvinna 5,11 

0,071 
Annan 4,53 

0,333 
Kandidat 5,00 

0,233 
Man 4,46 Kristianstad 4,95 Magister 4,58 

Maskulin 
Kvinna 3,32 

0,787 
Annan 3,44 

0,648 
Kandidat 3,31 

0,935 
Man 3,43 Kristianstad 3,24 Magister 3,28 

Nördig 
Kvinna 3,42 

0,169 
Annan 3,61 

0,729 
Kandidat 3,57 

0,388 
Man 4,22 Kristianstad 3,83 Magister 4,04 

Omhändertagande 
Kvinna 3,84 

0,410 
Annan 3,39 

0,050 
Kandidat 4,51 

0,007 
Man 4,22 Kristianstad 4,31 Magister 3,36 

Pålitlig 
Kvinna 5,97 

0,124 
Annan 5,83 

0,846 
Kandidat 5,91 

0,357 
Man 5,35 Kristianstad 5,76 Magister 5,60 

Respektfull 
Kvinna 6,08 

0,016 
Annan 5,50 

0,547 
Kandidat 5,91 

0,129 
Man 5,04 Kristianstad 5,74 Magister 5,32 

Seriös 
Kvinna 6,42 

0,047 
Annan 6,11 

0,982 
Kandidat 6,23 

0,401 
Man 5,65 Kristianstad 6,12 Magister 5,96 

Skygg 
Kvinna 1,92 

0,002 
Annan 2,17 

0,297 
Kandidat 2,59 

0,670 
Man 3,39 Kristianstad 2,66 Magister 2,40 

Sliten 
Kvinna 2,84 

0,031 
Annan 2,78 

0,240 
Kandidat 3,26 

0,775 
Man 3,87 Kristianstad 3,38 Magister 3,12 

Tråkig 
Kvinna 3,11 

0,129 
Annan 2,89 

0,206 
Kandidat 3,37 

0,982 
Man 3,87 Kristianstad 3,57 Magister 3,36 

Tveksam 
Kvinna 2,29 

0,966 
Annan 2,44 

0,691 
Kandidat 2,20 

0,448 
Man 2,30 Kristianstad 2,26 Magister 2,48 

Äventyrslysten 
Kvinna 2,89 

0,266 
Annan 2,78 

0,982 
Kandidat 2,77 

0,931 
Man 2,52 Kristianstad 2,79 Magister 2,80 
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Tabell 5.20 T-test: Revisorns attibut del 2      

 
Mammas 

utbildning 
Medel Sig. 

Pappas 

utbildning 
Medel Sig. 

Erfarenhet 

revision 
Medel Sig. 

Disciplinerad 
Annan 6,05 

0,217 
Annan 6,00 

0,041 
Nej 6,13 

0,466 
Uni./Hög. 6,42 Uni./Hög. 6,63 Ja 6,38 

Flitig 
Annan 6,03 

0,190 
Annan 6,02 

0,109 
Nej 6,13 

0,590 
Uni./Hög. 6,42 Uni./Hög. 6,53 Ja 6,31 

Glad 
Annan 4,95 

0,434 
Annan 4,67 

0,175 
Nej 4,87 

0,898 
Uni./Hög. 4,65 Uni./Hög. 5,21 Ja 4,81 

Konservativ 
Annan 4,64 

0,658 
Annan 4,41 

0,215 
Nej 4,61 

0,713 
Uni./Hög. 4,46 Uni./Hög. 4,95 Ja 4,44 

Kontrollfreak 
Annan 5,33 

0,458 
Annan 5,39 

0,605 
Nej 5,39 

0,666 
Uni./Hög. 5,63 Uni./Hög. 5,58 Ja 5,56 

Kriminell 
Annan 1,49 

0,730 
Annan 1,64 

0,131 
Nej 1,65 

0,026 
Uni./Hög. 1,58 Uni./Hög. 1,26 Ja 1,19 

Kunnig 
Annan 6,21 

0,301 
Annan 6,12 

0,033 
Nej 6,24 

0,455 
Uni./Hög. 6,52 Uni./Hög. 6,79 Ja 6,50 

Maktfull 
Annan 4,92 

0,550 
Annan 4,80 

0,690 
Nej 4,85 

0,687 
Uni./Hög. 4,71 Uni./Hög. 4,95 Ja 4,69 

Maskulin 
Annan 3,28 

0,581 
Annan 3,30 

0,668 
Nej 3,18 

0,270 
Uni./Hög. 3,52 Uni./Hög. 3,53 Ja 3,69 

Nördig 
Annan 3,18 

0,009 
Annan 3,60 

0,659 
Nej 3,71 

0,867 
Uni./Hög. 4,57 Uni./Hög. 3,89 Ja 3,81 

Omhändertagande 
Annan 3,90 

0,749 
Annan 3,93 

0,900 
Nej 3,93 

0,608 
Uni./Hög. 4,04 Uni./Hög. 4,00 Ja 4,19 

Pålitlig 
Annan 5,62 

0,274 
Annan 5,60 

0,173 
Nej 5,58 

0,002 
Uni./Hög. 6,00 Uni./Hög. 6,11 Ja 6,44 

Respektfull 
Annan 5,54 

0,207 
Annan 5,44 

0,021 
Nej 5,53 

0,056 
Uni./Hög. 6,00 Uni./Hög. 6,32 Ja 6,13 

Seriös 
Annan 5,92 

0,057 
Annan 5,98 

0,096 
Nej 6,00 

0,155 
Uni./Hög. 6,52 Uni./Hög. 6,53 Ja 6,50 

Skygg 
Annan 2,44 

0,804 
Annan 2,36 

0,407 
Nej 2,43 

0,598 
Uni./Hög. 2,55 Uni./Hög. 2,74 Ja 2,69 

Sliten 
Annan 2,95 

0,169 
Annan 3,05 

0,342 
Nej 3,31 

0,222 
Uni./Hög. 3,61 Uni./Hög. 3,53 Ja 2,75 

Tråkig 
Annan 3,10 

0,177 
Annan 3,47 

0,498 
Nej 3,42 

0,523 
Uni./Hög. 3,78 Uni./Hög. 3,11 Ja 3,06 

Tveksam 
Annan 2,36 

0,515 
Annan 2,47 

0,087 
Nej 2,38 

0,341 
Uni./Hög. 2,13 Uni./Hög. 1,84 Ja 2,06 

Äventyrslysten 
Annan 2,72 

0,950 
Annan 2,72 

0,964 
Nej 2,67 

0,368 
Uni./Hög. 2,74 Uni./Hög. 2,74 Ja 3,00 
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5.2.2 T-test: Identifiering, attraktivitet och karriärplan 

Det andra T-testet är baserat på studenters identifiering med revisionsprofessionen, 

revisionsyrket som en attraktiv arbetsplats och revisionsyrket som en del av studenters 

framtida karriärplan. Av samtliga test är endast två signifikanta. Beträffande studenters 

identifiering med revisionsprofessionen är en spridning inom gruppen signifikant. Nämligen 

att de studenter som studerar vid någon annan skola än Högskolan Kristianstad identifierar 

sig med revisionsprofessionen i en högre utsträckning än de som studerar vid Högskolan 

Kristianstad. Angående uppfattningen om revisionsyrket som en attraktiv arbetsplats 

uppfattar även de studenter som inte studerar vid Högskolan Kristianstad att revisionsyrket 

är en mer attraktiv arbetsplats (se Tabell 5.21; Tabell 5.22). Anledningen till dessa skillnader 

kan vara att de studenter som inte studerar vid Högskolan Kristianstad utgörs av 

magisterstudenter, vilket innebär att de valt att studera ytterligare ett år med en inriktning 

mot revision. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.21 T-test: Identifiering, attraktivitet, karriärplan del 1      

 Kön Medel Sig. Skola Medel Sig. Utbildningsnivå Medel Sig. 

Identifiering 
Kvinna 3,89 

0,345 
Annan 4,79 

0,010 
Kandidat 3,83 

0,228 
Man 4,33 Kristianstad 3,71 Magister 4,35 

Attraktivitet 
Kvinna 5,08 

0,871 
Annan 5,89 

0,005 
Kandidat 4,86 

0,353 
Man 5,00 Kristianstad 4,67 Magister 5,31 

Karriärplan 
Kvinna 4,53 

0,493 
Annan 5,32 

0,132 
Kandidat 4,60 

0,716 
Man 4,92 Kristianstad 4,40 Magister 4,81 

Tabell 5.22 T-test: Identifiering, attraktivitet, karriärplan del 2      

 
Mammas 

utbildning 
Medel Sig. 

Pappas 

utbildning 
Medel Sig. 

Erfarenhet 

revision 
Medel Sig. 

Identifiering 
Annan 4,31 

0,193 
Annan 4,09 

0,975 
Nej 3,93 

0,165 
Uni./Hög. 3,75 Uni./Hög. 4,11 Ja 4,50 

Attraktivitet 
Annan 5,18 

0,587 
Annan 5,16 

0,605 
Nej 4,87 

0,130 
Uni./Hög. 4,92 Uni./Hög. 4,89 Ja 5,69 

Karriärplan 
Annan 4,87 

0,482 
Annan 4,91 

0,326 
Nej 4,50 

0,169 
Uni./Hög. 4,46 Uni./Hög. 4,26 Ja 5,38 
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5.2.3 T-test: Identifiering utifrån image  

Det tredje T-testet är baserat på studenters identifiering med revisionsyrket utifrån image, detta 

genom tio framsidor av tidningen Balans. Av dessa är spridningen i sju grupper signifikant. 

Fyra av dessa spridningar är inom gruppen kön. De manliga studenterna identifierar sig mer 

med Image 5, Image 6 och Image 7, medan de kvinnliga studenterna identifierar sig mer med 

Image 8. Vidare identifierar de studenter som studerar vid Högskolan Kristianstad sig mer med 

Image 5 än de som studerar vid andra skolor. De studenter vars pappor har annan 

utbildningsnivå än universitet eller högskola identifierar sig mer med Image 3 och Image 4 (se 

Tabell 5.23; Tabell 5.24; Bilaga 2). 

 

 

Tabell 5.23 T-test: Identifiering utifrån images del 1      

 Kön Medel Sig. Skola Medel Sig. Utbildningsnivå Medel Sig. 

Image 1 
Kvinna 2,97 

0,370 
Annan 2,89 

0,482 
Kandidat 3,17 

0,909 
Man 3,42 Kristianstad 3,26 Magister 3,12 

Image 2 
Kvinna 3,46 

0,603 
Annan 3,94 

0,281 
Kandidat 3,59 

0,887 
Man 3,71 Kristianstad 3,39 Magister 3,52 

Image 3 
Kvinna 2,91 

0,797 
Annan 3,22 

0,485 
Kandidat 3,00 

0,871 
Man 3,04 Kristianstad 2,85 Magister 2,92 

Image 4 
Kvinna 2,60 

0,110 
Annan 2,72 

0,624 
Kandidat 3,00 

0,519 
Man 3,29 Kristianstad 2,95 Magister 2,72 

Image 5 
Kvinna 2,57 

0,017 
Annan 2,39 

0,064 
Kandidat 3,38 

0,166 
Man 3,83 Kristianstad 3,39 Magister 2,68 

Image 6 
Kvinna 2,06 

0,031 
Annan 2,33 

0,598 
Kandidat 2,56 

0,942 
Man 3,25 Kristianstad 2,63 Magister 2,52 

Image 7 
Kvinna 2,20 

0,014 
Annan 2,61 

0,753 
Kandidat 2,79 

0,759 
Man 3,50 Kristianstad 2,78 Magister 2,64 

Image 8 
Kvinna 5,77 

0,000 
Annan 4,72 

0,912 
Kandidat 4,71 

0,902 
Man 3,08 Kristianstad 4,66 Magister 4,64 

Image 9 
Kvinna 2,97 

0,954 
Annan 2,78 

0,575 
Kandidat 3,18 

0,352 
Man 3,00 Kristianstad 3,07 Magister 2,72 

Image 10 
Kvinna 2,49 

0,222 
Annan 2,56 

0,626 
Kandidat 2,97 

0,309 
Man 3,13 Kristianstad 2,83 Magister 2,44 
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5.2.4 T-test: Attraktivitet utifrån image   

Det fjärde T-testet är baserat på studenters uppfattningar av revisionsyrket som attraktiv 

arbetsplats utifrån image. Av dessa finns det signifikanta skillnader i fem tester. Kvinnor anser 

att Image 8 representerar en mer attraktiv arbetsplats än män. De studenter som studerar vid 

Högskolan Kristianstad anser att Image 5 och Image 9 speglar en mer attraktiv arbetsplats 

jämfört med de som studerar vid andra skolor. Vidare anser kandidatstudenterna att Image 5 

och Image 9 speglar en mer attraktiv arbetsplats jämfört med magisterstudenter. De studenter 

vars pappor har annan utbildning än universitet eller högskola anser att Image 4 representerar 

en mer attraktiv arbetsplats jämfört med de vars pappor som har studerat vid universitet eller 

högskola (se Tabell 5.25; Tabell 5.26; Bilaga 2). Enligt Erhart och Ziegert (2005) väljer 

individer yrke utifrån den image de finner attraktiv och även identifierar sig själv med. Detta 

överensstämmer exempelvis med att kvinnor anser att Image 8 speglar en attraktiv arbetsplats 

även är den bild de identifierar sig mest med (se Tabell 2.23). 

 

 

Tabell 5.24 T-test: Identifiering utifrån images del 2      

 
Mammas 

utbildning 
Medel Sig. 

Pappas 

utbildning 
Medel Sig. 

Erfarenhet 

revision 
Medel Sig. 

Image 1 
Annan 3,00 

0,496 
Annan 3,07 

0,691 
Nej 2,93 

0,165 
Uni./Hög. 3,33 Uni./Hög. 3,28 Ja 3,69 

Image 2 
Annan 3,62 

0,575 
Annan 3,63 

0,456 
Nej 3,44 

0,535 
Uni./Hög. 3,35 Uni./Hög. 3,24 Ja 3,73 

Image 3 
Annan 2,73 

0,242 
Annan 3,21 

0,082 
Nej 2,82 

0,355 
Uni./Hög. 3,30 Uni./Hög. 2,29 Ja 3,33 

Image 4 
Annan 2,89 

0,883 
Annan 3,14 

0,094 
Nej 2,98 

0,621 
Uni./Hög. 2,96 Uni./Hög. 2,35 Ja 2,73 

Image 5 
Annan 3,27 

0,448 
Annan 3,12 

0,915 
Nej 2,96 

0,221 
Uni./Hög. 2,91 Uni./Hög. 3,18 Ja 3,67 

Image 6 
Annan 2,70 

0,325 
Annan 2,56 

0,778 
Nej 2,49 

0,853 
Uni./Hög. 2,22 Uni./Hög. 2,41 Ja 2,60 

Image 7 
Annan 2,89 

0,520 
Annan 2,72 

0,768 
Nej 2,76 

0,938 
Uni./Hög. 2,57 Uni./Hög. 2,88 Ja 2,80 

Image 8 
Annan 4,86 

0,423 
Annan 4,81 

0,488 
Nej 4,64 

0,713 
Uni./Hög. 4,71 Uni./Hög. 4,41 Ja 4,87 

Image 9 
Annan 3,28 

0,749 
Annan 2,98 

0,947 
Nej 2,91 

0,688 
Uni./Hög. 3,52 Uni./Hög. 2,94 Ja 3,13 

Image 10 
Annan 3,18 

0,544 
Annan 3,02 

0,169 
Nej 2,93 

0,277 
Uni./Hög. 4,57 Uni./Hög. 2,24 Ja 2,40 
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Tabell 5.25 T-test: Attraktivitet utifrån images del 1      

 Kön Medel Sig. Skola Medel Sig. Utbildningsnivå Medel Sig. 

Image 1 
Kvinna 4,05 

0,173 
Annan 3,37 

0,155 
Kandidat 4,11 

0,108 
Man 3,46 Kristianstad 4,02 Magister 3,42 

Image 2 
Kvinna 3,29 

0,579 
Annan 3,72 

0,394 
Kandidat 3,38 

0,969 
Man 3,54 Kristianstad 3,24 Magister 3,40 

Image 3 
Kvinna 2,14 

0,387 
Annan 2,28 

0,981 
Kandidat 2,29 

0,882 
Man 2,46 Kristianstad 2,27 Magister 2,24 

Image 4 
Kvinna 2,63 

0,206 
Annan 2,72 

0,693 
Kandidat 3,00 

0,396 
Man 3,17 Kristianstad 2,90 Magister 2,64 

Image 5 
Kvinna 3,23 

0,224 
Annan 2,44 

0,006 
Kandidat 4,00 

0,021 
Man 3,88 Kristianstad 3,95 Magister 2,80 

Image 6 
Kvinna 2,49 

0,115 
Annan 2,28 

0,167 
Kandidat 3,12 

0,207 
Man 3,33 Kristianstad 3,07 Magister 2,44 

Image 7 
Kvinna 2,54 

0,101 
Annan 2,72 

0,676 
Kandidat 3,06 

0,411 
Man 3,38 Kristianstad 2,95 Magister 2,64 

Image 8 
Kvinna 5,86 

0,000 
Annan 5,17 

0,898 
Kandidat 5,15 

0,893 
Man 4,04 Kristianstad 5,10 Magister 5,08 

Image 9 
Kvinna 2,43 

0,517 
Annan 2,00 

0,087 
Kandidat 2,88 

0,050 
Man 2,71 Kristianstad 2,78 Magister 2,08 

Image 10 
Kvinna 2,43 

0,262 
Annan 2,61 

0,925 
Kandidat 2,71 

0,757 
Man 2,96 Kristianstad 2,66 Magister 2,56 

Tabell 5.26 T-test: Attraktivitet utifrån images del 2      

 
Mammas 

utbildning 
Medel Sig. 

Pappas 

utbildning 
Medel Sig. 

Erfarenhet 

revision 
Medel Sig. 

Image 1 
Annan 3,82 

0,819 
Annan 4,02 

0,218 
Nej 3,70 

0,147 
Uni./Hög. 3,92 Uni./Hög. 3,44 Ja 4,31 

Image 2 
Annan 3,54 

0,284 
Annan 3,42 

0,630 
Nej 3,36 

0,959 
Uni./Hög. 3,04 Uni./Hög. 3,18 Ja 3,33 

Image 3 
Annan 2,27 

0,979 
Annan 2,42 

0,168 
Nej 2,38 

0,167 
Uni./Hög. 2,26 Uni./Hög. 1,88 Ja 1,93 

Image 4 
Annan 2,84 

0,855 
Annan 3,14 

0,033 
Nej 3,00 

0,264 
Uni./Hög. 2,91 Uni./Hög. 2,18 Ja 2,47 

Image 5 
Annan 3,49 

0,813 
Annan 3,58 

0,770 
Nej 3,53 

1,000 
Uni./Hög. 3,61 Uni./Hög. 3,41 Ja 3,53 

Image 6 
Annan 2,76 

0,836 
Annan 2,86 

0,716 
Nej 2,71 

0,560 
Uni./Hög. 2,87 Uni./Hög. 2,65 Ja 3,07 

Image 7 
Annan 2,73 

0,306 
Annan 2,91 

0,869 
Nej 3,02 

0,543 
Uni./Hög. 3,26 Uni./Hög. 3,00 Ja 2,67 

Image 8 
Annan 5,38 

0,226 
Annan 5,37 

0,115 
Nej 5,24 

0,428 
Uni./Hög. 4,74 Uni./Hög. 4,53 Ja 4,80 

Image 9 
Annan 2,59 

0,710 
Annan 2,58 

0,715 
Nej 2,51 

0,854 
Uni./Hög. 2,43 Uni./Hög. 2,41 Ja 2,60 

Image 10 
Annan 2,65 

0,783 
Annan 2,86 

0,278 
Nej 2,82 

0,369 
Uni./Hög. 2,78 Uni./Hög. 2,29 Ja 2,33 
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5.2.5 T-test: Karriärplan utifrån image  

Det sista T-testet är baserat på om revisionsyrket är en del av studenters framtida karriärplan 

utifrån image. Av dessa tester är det signifikanta skillnader i åtta test. Kvinnor anser att 

Image 1 och Image 8 representerar deras framsida karriärplan i högre utsträckning än män. 

Samtidigt anser män att Image 5, Image 6 och Image 7 är mer representativa för deras 

framtida karriärplaner än kvinnor. De studenter som studerar vid Högskolan Kristianstad 

anser att Image 5 speglar deras framsida karriärplan mer än de som studerar vid andra skolor. 

Även kandidatstudenter anser att Image 5 är mer representativt med sin framtida karriärplan 

jämfört med magisterstudenter. De studenter vars mammor inte har studerat vid högskola 

eller universitet anser att Image 8 representerar deras framtida karriärplan jämfört med de 

vars mammor har studerat vid universitet eller högskola (se Tabell 5.27; Tabell 5.28; Bilaga 

2). 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.27 T-test: Karriärplan utifrån images del 1      

 Kön Medel Sig. Skola Medel Sig. Utbildningsnivå Medel Sig. 

Image 1 
Kvinna 4,65 

0,091 
Annan 4,11 

0,422 
Kandidat 4,66 

0,105 
Man 3,92 Kristianstad 4,48 Magister 3,96 

Image 2 
Kvinna 3,54 

0,606 
Annan 3,78 

0,709 
Kandidat 3,68 

0,873 
Man 3,79 Kristianstad 3,59 Magister 3,60 

Image 3 
Kvinna 2,74 

0,311 
Annan 2,56 

0,945 
Kandidat 2,62 

0,809 
Man 2,33 Kristianstad 2,59 Magister 2,52 

Image 4 
Kvinna 2,74 

0,347 
Annan 2,67 

0,457 
Kandidat 3,15 

0,221 
Man 3,17 Kristianstad 3,02 Magister 2,60 

Image 5 
Kvinna 3,06 

0,091 
Annan 2,39 

0,008 
Kandidat 3,85 

0,055 
Man 3,96 Kristianstad 3,88 Magister 2,84 

Image 6 
Kvinna 2,00 

0,029 
Annan 2,11 

0,335 
Kandidat 2,53 

0,726 
Man 3,13 Kristianstad 2,61 Magister 2,36 

Image 7 
Kvinna 2,31 

0,030 
Annan 2,56 

0,606 
Kandidat 2,91 

0,427 
Man 3,38 Kristianstad 2,83 Magister 2,52 

Image 8 
Kvinna 5,94 

0,000 
Annan 5,11 

0,947 
Kandidat 5,21 

0,736 
Man 3,96 Kristianstad 5,15 Magister 5,04 

Image 9 
Kvinna 2,89 

0,855 
Annan 2,72 

0,743 
Kandidat 3,06 

0,328 
Man 2,79 Kristianstad 2,90 Magister 2,56 

Image 10 
Kvinna 2,51 

0,708 
Annan 2,50 

0,808 
Kandidat 2,74 

0,515 
Man 2,71 Kristianstad 2,63 Magister 2,40 
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5.3 Faktoranalys 

Eftersom empirin innehåller ett stort antal variabler i form av många attribut anses dessa 

behöva komprimeras (Körner & Wahlgren, 2005). Detta för att antalet variabler ska vara 

mer hanterbart i kommande tester, såsom i korrelationstest och regressionsanalys (se 

Korrelationstest 5.4; Korrelationstest 5.5). Således visar en faktoranalys samband mellan 

olika variabler. Faktoranalysen är baserad på hur studenter uppfattar sig själva. Anledningen 

till detta är att är studenter representerar nya inträdande och därmed är det deras 

uppfattningar om professionen som är relevanta. Dessutom har ett Cronbach’s alpha-test 

utförts med samtliga attribut i varje faktor för att testa om attributen mäter i samstämmighet 

(Pallant, 2010). Alla faktorerna förutom djärv har således ett värde, eftersom djärv endast 

består av ett attribut. 

Den faktoranalys som tillämpas är en mönstermatris. Denna typ av faktoranalys anses vara 

lämplig för att undersöka vilka attribut som interkorrelerar med varandra, det vill säga de 

attribut som kan anses representera en specifik personlighetstyp. Detta resulterar i sju 

faktorer. För skapa de nya faktorerna räknades medelvärde fram utifrån dess tillhörande 

attribut. Dessa sju faktorer namnges utifrån de attribut med högst loading item i respektive 

faktor, vilket enligt Pallant (2010) är ett lämpligt sätt att namnge (se Tabell 5.29). För att 

Tabell 5.28 T-test: Karriärplan utifrån images del 2      

 
Mammas 

utbildning 
Medel Sig. 

Pappas 

utbildning 
Medel Sig. 

Erfarenhet 

revision 
Medel Sig. 

Image 1 
Annan 4,42 

0,841 
Annan 4,57 

0,180 
Nej 4,22 

0,172 
Uni./Hög. 4,33 Uni./Hög. 3,94 Ja 4,88 

Image 2 
Annan 3,76 

0,448 
Annan 3,72 

0,479 
Nej 3,58 

0,726 
Uni./Hög. 3,39 Uni./Hög. 3,35 Ja 3,73 

Image 3 
Annan 2,68 

0,708 
Annan 2,79 

0,163 
Nej 2,67 

0,665 
Uni./Hög. 2,52 Uni./Hög. 2,18 Ja 2,47 

Image 4 
Annan 2,97 

0,971 
Annan 3,19 

0,116 
Nej 3,07 

0,439 
Uni./Hög. 2,96 Uni./Hög. 2,41 Ja 2,67 

Image 5 
Annan 3,54 

0,708 
Annan 3,53 

0,681 
Nej 3,44 

0,884 
Uni./Hög. 3,35 Uni./Hög. 3,29 Ja 3,53 

Image 6 
Annan 2,46 

0,880 
Annan 2,51 

0,598 
Nej 2,40 

0,807 
Uni./Hög. 2,39 Uni./Hög. 2,24 Ja 2,53 

Image 7 
Annan 2,81 

0,956 
Annan 2,74 

0,719 
Nej 2,91 

0,371 
Uni./Hög. 2,78 Uni./Hög. 2,94 Ja 2,47 

Image 8 
Annan 5,49 

0,071 
Annan 5,37 

0,194 
Nej 5,22 

0,601 
Uni./Hög. 4,61 Uni./Hög. 4,59 Ja 4,93 

Image 9 
Annan 2,70 

0,387 
Annan 2,93 

0,767 
Nej 2,80 

0,565 
Uni./Hög. 3,17 Uni./Hög. 2,76 Ja 3,13 

Image 10 
Annan 2,49 

0,418 
Annan 2,81 

0,308 
Nej 2,84 

0,124 
Uni./Hög. 2,91 Uni./Hög. 2,24 Ja 2,07 
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inte skapa förvirring beträffande attributen som nämnts genom hela studien används 

synonymer för dessa attribut. Följaktligen namnges faktorerna enligt följande: Trogen, 

Kraftfull, Försynt, Perfektionist, Behärskad, Djärv och Tärd. Som utläses ur Tabell 5.29. 

förekommer två attribut i två olika faktorer. Anledningen till detta är att de studenter som 

uppfattar sig som nördig antigen bör uppfatta sig som de andra attribut som inkluderas i 

faktorn kraftfull eller faktorn försynt. Vidare bör de studenter som uppfattar sig själva som 

konservativ även uppfatta sig som de attribut som inkluderas i antingen faktorn perfektionist 

eller faktorn behärskad (se Tabell 5.29). 

5.4 Korrelationstest 

Ett korrelationstest tillämpas som ett förtest inför studiens regressionsanalys (se 

Regressionsanalys 5.5). Detta för att ett korrelationstest ger möjligheten att upptäcka 

multikollinearitet. Således utförs ett korrelationstest för att testa samtliga variabler mot 

varandra, vilket görs genom att testa två variabler åt gången. Ett Spearmans korrelationstest 

tillämpas eftersom det empiriska materialet inte är normalfördelat, även efter det 

logaritmerats. Som nämnts accepteras en signifikansnivå på tio procent, det med hänsyn till 

att studien är utforskande (Pallant, 2010). 

Tabell 5.29 Faktoranalys: Attribut    

 Trogen Kraftfull Försynt Perfektionist Behärskad Djärv Tärd 

Pålitlig 0,831       

Omhändertagande 0,789       

Respektfull 0,681       

Seriös 0,647       

Maskulin  0,859      

Kunnig  0,752      

Nördig  0,609 0,518     

Skygg   0,858     

Kontrollfreak    0,925    

Maktfull    0,702    

Konservativ    0,437 0,317   

Disciplinerad     0,859   

Flitig     0,771   

Glad     0,557   

Hederlig     0,444   

Äventyrslysten      0,921  

Sliten       0,889 

Tveksam       0,642 

Tråkig       0,447 

 α=0,778 α=0,630 α=0,446 α=0,637 α=0,636 α - α=0,602 
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Det som ska undersökas i kommande regressionsanalyser är i vilken utsträckning studenter 

identifierar sig med revisionsprofessionen, anser revisionsyrket vara en attraktiv arbetsplats 

och om revisionsyrket är en del av deras framtida karriärplan. Detta testas mot studiens 

kontrollvariabler och de olika faktorerna från faktoranalysen samt differensen av dessa, det 

vill säga skillnaden mellan hur studenter uppfattar sig själv och hur de uppfattar en revisor 

utifrån faktorerna (se Tabell 5.30-5.32). Spearmans korrelationstest visar att ett antal 

korrelationer uppstår och utifrån detta har regressionsanalysens kontrollvariabler fastställts 

(se Regressionsanalys 5.50). Kontrollvariablerna mammas och pappas modersmål, 

arbetslivserfarenhet och skola har eliminerats eftersom dessa korrelerar starkt med andra 

kontrollvariabler (Pallant, 2010).  
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5.5 Regressionsanalys 

Denna studie tillämpar regressionsanalyser för att undersöka hur stor del av studenters 

identifiering med revisorn, revisionsyrket som attraktiv arbetsplats och revisionsyrket som 

en del i deras framtida karriärplan som förklaras av studenters attribut samt skillnaden mellan 

hur studenter uppfattar sig själva och en revisor. En tioprocentig signifikansnivå accepteras 

och variance inflation factor (VIF-värde) på 2,5 accepteras. VIF-värde mäter nämligen 

multikollinearitet hos enskilda variabler (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

5.5.1 Regressionsanalys: Studenters attribut  

En regressionsanalys utförs för att undersöka hur stor del av studenters identifiering med 

revisorn, revisionsyrket som attraktiv arbetsplats och revisionsyrket som en del i deras 

framtida karriärplan som förklaras av studenters attribut. Således tillämpas multivarianta 

regressionsanalyser för att kontrollera bort kontrollvariablernas påverkan på sambandet 

(Pallant, 2010). Detta görs genom att först ställa studenternas identifiering med revisorn mot 

samtliga användbara kontrollvariabler som identifierades i korrelationstestet samt en faktor, 

vilket därefter upprepas för samtliga faktorer. Samma process utförs även för studenternas 

uppfattning om revisionsyrket som en attraktiv arbetsplats och om revisions är i deras 

framtida karriärplan. Av samtliga 21 regressionsanalyser är sju signifikanta.  

Den första signifikanta regressionen är studenters identifiering med revisorn och faktorn 

djärv. Signifikansnivån betecknas med ett kort, vilket innebär ett svagt samband. Sambandet 

är negativt och standardiserad beta är -0,247, ju mer en student uppfattar sig själv som djärv 

desto mindre identifierar denne sig med revisorn. Modellens förklaringsgrad är relativt låg, 

6,7 procent av studenters identifiering med revisor förklaras av modellen (se Tabell 5.33). 
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Den andra signifikanta regressionen är studenters uppfattningar om revisionsyrket som en 

attraktiv arbetsplats och faktorn perfektionist. Signifikansnivån är enstjärnig, vilket är ett 

relativt svagt samband. Sambandet är negativt och standardiserad beta är -0,4,1 ju mer en 

student uppfattar sig som perfektionist desto mindre anser denne revisionsyrket vara en 

attraktiv arbetsplats. Även denna modells förklaringsgrad är relativt låg, 12,1 procent av 

revisionsyrket som attraktiv arbetsplats förklaras av modellen (se Tabell 5.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.33 Regressionsanalys: Identifiering och djärv 

Variabler Stand.Beta Stand.Error 

Djärv -0,247† 0,143 

Kön 0,540 0,447 

Födelseår 0,058 0,052 

Modersmål 1,244† 0,723 

Utbildningsnivå 0,542 0,442 

Mammas utbildningsnivå -0,578 0,472 

Pappas utbildningsnivå -0,371 0,509 

Erfarenhet av revision 0,928† 0,509 

Tydlig bild av revision 0,155 0,855 

Konstant -110,526 104,124 

F-värde 1,444  

Justerad förklaringsgrad 0,067  

Högsta VIF-värde 1,241  

 n=56 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10 

Tabell 5.34 Regressionsanalys: Attraktivitet och perfektionist 

Variabler Stand.Beta Stand.Error 

Perfektionist -0,401* 0,198 

Kön -0,081 0,479 

Födelseår 0,090 0,056 

Modersmål 1,949* 0,782 

Utbildningsnivå 0,573 0,472 

Mammas utbildningsnivå -0,314 0,503 

Pappas utbildningsnivå -0,530 0,528 

Erfarenhet av revision 1,412* 0,551 

Tydlig bild av revision 0,002 0,910 

Konstant -171,981 110,925 

F-värde 1,885†  

Justerad förklaringsgrad 0,121  

Högsta VIF-värde 1,231  

 n=58  

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10 
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Den tredje signifikanta regressionen är studenters uppfattningar om revisionsyrket som en 

attraktiv arbetsplats och faktorn djärv. Signifikansnivån är enstjärnig, och därmed är 

sambandet relativt svagt. Sambandet är negativt och standardiserad beta är -0,374, ju mer en 

student uppfattar sig som djärv desto mindre anser denne revisionsyrket vara en attraktiv 

arbetsplats. Modellens förklaringsgrad är låg, endast 15 procent av revisionsyrket som 

attraktiv arbetsplats förklaras av modellen (se Tabell 5.35). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den fjärde signifikanta regressionen är studenters uppfattningar om revisionsyrket som en 

attraktiv arbetsplats och faktorn kraftfull. Signifikansnivån är tvåstjärnigt, vilket innebär ett 

relativt starkt samband. Sambandet är negativt och standardiserad beta är -0,661, ju mer en 

student uppfattar sig som kraftfull desto mindre har denne revisionsyrket som en del i sin 

framtida karriärplan. Modellens förklaringsgrad är låg, endast 17,7 procent av revisionsyrket 

som attraktiv förklaras av modellen (se Tabell 5.36).  

 

 

 

 

Tabell 5.35 Regressionsanalys: Attraktivitet och djärv 

Variabler Stand.Beta Stand.Error 

Djärv -0,374* 0,153 

Kön 0,080 0,479 

Födelseår 0,101† 0,056 

Modersmål 1,866* 0,774 

Utbildningsnivå 0,595 0,473 

Mammas utbildningsnivå -0,269 0,505 

Pappas utbildningsnivå -0,883 0,545 

Erfarenhet av revision 1,389* 0,545 

Tydlig bild av revision -0,118 0,915 

Konstant -194,679† 111,476 

F-värde 2,094*  

Justerad förklaringsgrad 0,150  

Högsta VIF-värde 1,241  

 n=56  

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10 
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Den femte signifikanta regressionen är revisionsyrket som en del i studenters framtida 

karriärplan och faktorn perfektionist. Signifikansnivån är betecknas med ett kors, vilket 

innebär ett svagt samband. Sambandet är negativt och standardiserad beta är -0,420, ju mer 

en student uppfattar sig som perfektionist desto mindre har denne revisionsyrket som en del 

i sin framtida karriärplan. Modellens förklaringsgrad är högre än övriga, 20,8 procent av 

revisionsyrket som en del i studenters framtida karriärplan förklaras av modellen (se Tabell 

5.37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.36 Regressionsanalys: Attraktivitet och kraftfull 

Variabler Stand.Beta Stand.Error 

Kraftfull -0,661** ,237 

Kön 1,062† 0,598 

Födelseår 0,120* 0,055 

Modersmål 1,553* 0,746 

Utbildningsnivå 0,511 0,456 

Mammas utbildningsnivå -0,115 0,497 

Pappas utbildningsnivå -0,113 0,534 

Erfarenhet av revision 0,945† 0,524 

Tydlig bild av revision 0,519 0,884 

Konstant -231,617* 109,552 

F-värde 2,388*  

Justerad förklaringsgrad 0,177  

Högsta VIF-värde 1,240  

 n=58  

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10 

Tabell 5.37 Regressionsanalys: Karriärplan och perfektionist 

Variabler Stand.Beta Stand.Error 

Perfektionist -0,420† 0,221 

Kön 0,590 0,534 

Födelseår 0,177** 0,062 

Modersmål 2,152* 0,872 

Utbildningsnivå 0,270 0,527 

Mammas utbildningsnivå -0,587 0,561 

Pappas utbildningsnivå -0,894 0,588 

Erfarenhet av revision 1,598* 0,615 

Tydlig bild av revision 0,221 1,015 

Konstant -346,333** 123,700 

F-värde 2,695*  

Justerad förklaringsgrad 0,208  

Högsta VIF-värde 1,231  

 n=58  

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10 



Lundeslöf & Lundqvist 

60 
 

Den sjätte signifikanta regressionen är revisionsyrket som en del i studenters framtida 

karriärplan och faktorn djärv. Signifikansnivån är enstjärnig, vilket innebär ett relativt svagt 

samband. Sambandet är negativt och standardiserad beta är -0,431, ju mer en student 

uppfattar sig som djärv desto mindre har denne revisionsyrket som en del i sin framtida 

karriärplan. Modellens förklaringsgrad är också högre än övriga, 24,9 procent av 

revisionsyrket som en del i studenters framtida karriärplan förklaras av modellen (se Tabell 

5.38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den sjunde signifikanta regressionen är revisionsyrket som en del i studenters framtida 

karriärplan och faktorn kraftfull. Signifikansnivån är trestjärnig, vilket innebär ett starkt 

samband. Sambandet är negativt och standardiserad beta är -0,917, ju mer en student 

uppfattar sig som kraftfull desto mindre har denne revisionsyrket som en del i sin framtida 

karriärplan. Modellens förklaringsgrad är högst, 33,1 procent av revisionsyrket som en del i 

studenters framtida karriärplan förklaras av modellen (se Tabell 5.39).  

 

 

 

 

 

Tabell 5.38 Regressionsanalys: Karriärplan och djärv 

Variabler Stand.Beta Stand.Error 

Djärv -0,431* 0,169 

Kön 0,767 0,529 

Födelseår 0,190** 0,062 

Modersmål 2,085* 0,855 

Utbildningsnivå 0,303 0,522 

Mammas utbildningsnivå -0,523 0,558 

Pappas utbildningsnivå -1,299* 0,602 

Erfarenhet av revision 1,599* 0,602 

Tydlig bild av revision 0,063 1,011 

Konstant -372,699** 123,129 

F-värde 3,060**  

Justerad förklaringsgrad 0,249  

Högsta VIF-värde 1,241  

 n=56  

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10 



Lundeslöf & Lundqvist 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som tidigare nämnts anses individer välja yrke utifrån den image de finner attraktiv. Därmed 

anses en individs attraktion till yrke påverkas av huruvida denne identifierar sig med yrkets 

image (Celani & Singh, 2001). Detta överensstämmer med resultaten av regressionsanalysen 

som tyder på att de studenter som uppfattar sig som djärva varken identifierar sig med en 

revisor eller anser att revisionsyrket är en attraktiv arbetsplats. Faktorn djärv består endast 

av attributet äventyrslysten, vilket enligt Hoffjan (2004) är en sällsynt framställning av 

revisorn. Därmed anses det inte vara förvånande att de studenter som uppfattar sig som 

djärva inte heller identifierar sig med revisorn eller finner yrket som attraktivt.  

5.5.2 Regressionsanalys: Skillnad mellan revisorns och studenters attribut 

Ytterligare regressionsanalyser utförs för att undersöka hur stor del av studenters 

identifiering med revisorn, revisionsyrket som attraktiv arbetsplats och revisionsyrket som 

en del i deras framtida karriärplan som förklaras av skillnaden mellan hur studenter uppfattar 

sig själv och hur de uppfattar en revisor. Detta görs genom att först fastställda skillnaden 

mellan hur studenter uppfattar sig själv och hur de uppfattar en revisor, och därmed få fram 

differensen. Därefter härleds respektive differens för varje attribut till de sju faktorerna som 

identifierades i faktoranalysen (se Tabell 5.29). 

I den första regressionsanalysen studeras detta genom att testa samtliga differenser av 

faktorerna mot studenters identifiering med revisorn, revisionsyrket som attraktiv arbetsplats 

och revisionsyrket som en del i deras framtida karriärplan (se Tabell 5.40).  

Tabell 5.39 Regressionsanalys: Karriärplan och kraftfull 

Variabler Stand.Beta Stand.Error 

Kraftfull -0,917*** 0,251 

Kön 2,147*** 0,634 

Födelseår 0,219*** 0,058 

Modersmål 1,695* 0,791 

Utbildningsnivå 0,209 0,483 

Mammas utbildningsnivå -0,272 0,526 

Pappas utbildningsnivå -0,310 0,565 

Erfarenhet av revision 1,037† 0,556 

Tydlig bild av revision 0,875 0,937 

Konstant -429,710*** 116,087 

F-värde 4,190***  

Justerad förklaringsgrad 0,331  

Högsta VIF-värde 1,240  

 n=58  

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10 
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I den andra regressionsanalysen tillämpas multivarianta analyser för att kontrollera bort 

kontrollvariablernas påverkan på sambandet. Därefter utförs regressionsanalysen genom att 

först ställa studenternas identifiering med revisorn mot samtliga användbara 

kontrollvariabler som identifierades i korrelationstestet samt en faktor, vilket därefter 

upprepas för samtliga faktorer. Samma process utförs även för studenternas uppfattning om 

revisionsyrket som en attraktiv arbetsplats och om revisions är i deras framtida karriärplan. 

Av de 21 regressionsanalyser är åtta signifikanta. 

Den första signifikanta regressionen är studenters identifiering med revisorn och differensen 

av djärv. Signifikansnivån är enstjärnig, vilket innebär ett relativt svagt samband. Sambandet 

är negativt och standardiserad beta är -0,294, ju större skillnaden mellan en student 

uppfattning om sig själv som djärv och en revisor som djärv, desto mindre identifierar sig 

studenter med en revisor. Modellens förklaringsgrad är relativt låg, 10,1 procent av 

studenters uppfattning om revisionsyrket som en attraktiv arbetsplats förklaras av modellen 

(se Tabell 5.41). 

 

 

 

 

Tabell 5.40 Regressionsanalys: Identifiering, attraktivitet, karriärplan och differensen av faktorer 

 Identifiering Attraktivitet Karriärplan 

Variabler Stand.Beta Stand.Error Stand.Beta Stand.Error Stand.Beta Stand.Error 

Trogen 0,052 0,335 -0,452 0,325 -0,443 0,406 

Kraftfull -0,003 0,299 0,778** 0,291 0,654† 0,363 

Försynt -0,123 0,232 -0,510* 0,225 -0,173 0,281 

Perfektionist 0,064 0,371 0,613† 0,360 0,533 0,450 

Behärskad -0,087 0,360 -0,377 0,350 -0,636 0,437 

Djärv  -0,257† 0,142 -0,284* 0,138 -0,340† 0,173 

Tärd  0,306 0,266 0,051 0,258 0,246 0,323 

Konstant -4,211*** 0,670 5,116*** 0,650 4,671*** 0,813 

F-värde 0,708  3,474**  2,205*  

Justerad förklaringsgrad -0,035  0,224  0,123  

Högsta VIF-värde 2,107  2,107  2,107  

 n=60 n=60  n=60  

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10     
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Den andra signifikanta regressionen är studenters uppfattning av revisionsyrket som en 

attraktiv arbetsplats och differensen av trogen. Signifikansnivån en stjärnig, vilket innebär 

ett relativt svagt samband. Sambandet är negativt och standardiserad beta är -0,435, ju större 

skillnaden mellan en student uppfattning om sig själv som trogen och en revisor som trogen, 

desto mindre uppfattar studenter revisionsyrket som en attraktiv arbetsplats. Modellens 

förklaringsgrad är relativt låg, 14,8 procent av studenters uppfattning om revisionsyrket som 

en attraktiv arbetsplats förklaras av modellen (se Tabell 5.42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.41 Regressionsanalys: Identifiering och differensen av djärv 

Variabler Stand.Beta Stand.Error 

Djärv -0,294* 0,132 

Kön 0,699 0,448 

Födelseår 0,045 0,051 

Modersmål 1,442† 0,721 

Utbildningsnivå 0,462 0,432 

Mammas utbildningsnivå -0,527 0,464 

Pappas utbildningsnivå -0,309 0,489 

Erfarenhet av revision 0,803 0,492 

Tydlig bild av revision 0,269 0,832 

Konstant -85,554 101,828 

F-värde 1,702  

Justerad förklaringsgrad 0,101  

Högsta VIF-värde 1,221  

 n=56 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10 

Tabell 5.42 Regressionsanalys: Attraktivitet och differensen av trogen 

Variabler Stand.Beta Stand.Error 

Trogen -0,707* 0,292 

Kön 0,027 0,474 

Födelseår 0,081 0,055 

Modersmål 1,806* 0,766 

Utbildningsnivå 0,644 0,472 

Mammas utbildningsnivå -0,499 0,498 

Pappas utbildningsnivå -0,491 0,524 

Erfarenhet av revision 0,813 0,551 

Tydlig bild av revision 0,330 0,901 

Konstant -155,409 110,324 

F-värde 2,098*  

Justerad förklaringsgrad 0,148  

Högsta VIF-värde 1,223  

 n=57 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10 
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Den tredje signifikanta regressionen är studenters uppfattning av revisionsyrket som en 

attraktiv arbetsplats och differensen av försynt. Signifikansnivån betecknas av ett kors, vilket 

innebär ett svagt samband. Sambandet är negativt och standardiserad beta är -0,436, ju större 

skillnaden mellan en student uppfattning om sig själv som försynt och en revisor som 

försynt, desto mindre uppfattar studenter revisionsyrket som en attraktiv arbetsplats. 

Modellens förklaringsgrad är relativt låg, 10,8 procent av studenters uppfattning om 

revisionsyrket som en attraktiv arbetsplats förklaras av modellen (se Tabell 5.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den fjärde signifikanta regressionen är studenters uppfattning av revisionsyrket som en 

attraktiv arbetsplats och differensen av behärskad. Signifikansnivån är enstjärnig, vilket 

innebär ett relativt svagt samband. Sambandet är negativt och standardiserad beta är -0,632, 

ju större skillnaden mellan en student uppfattning om sig själv som behärskad och en revisor 

som behärskad, desto mindre uppfattar studenter revisionsyrket som en attraktiv arbetsplats. 

Modellens förklaringsgrad är 13,9 procent av studenters uppfattning om revisionsyrket som 

en attraktiv arbetsplats förklaras av modellen (se Tabell 5.44). 

 

 

 

Tabell 5.43 Regressionsanalys: Attraktivitet och differensen av försynt 

Variabler Stand.Beta Stand.Error 

Försynt -0,436† 0,232 

Kön 0,326 0,519 

Födelseår 0,099† 0,057 

Modersmål 1,416† 0,801 

Utbildningsnivå 0,263 0,499 

Mammas utbildningsnivå -0,367 0,514 

Pappas utbildningsnivå -0,336 0,552 

Erfarenhet av revision 1,128* 0,550 

Tydlig bild av revision 0,391 0,934 

Konstant -191,259 114,263 

F-värde 1,753  

Justerad förklaringsgrad 0,108  

Högsta VIF-värde 1,234  

 n=56 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10 
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Den femte signifikanta regressionen är studenters uppfattning av revisionsyrket som en 

attraktiv arbetsplats och differensen av djärv. Signifikansnivån är tvåstjärnig, vilket innebär 

ett relativt starkt samband. Sambandet är negativt och standardiserad beta är -0,431, ju större 

skillnaden mellan en student uppfattning om sig själv som djärv och en revisor som djärv, 

desto mindre uppfattar studenter revisionsyrket som en attraktiv arbetsplats. Modellens 

förklaringsgrad är 20,3 procent av studenters uppfattning om revisionsyrket som en attraktiv 

arbetsplats förklaras av modellen (se Tabell 5.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.44 Regressionsanalys: Attraktivitet och differensen av behärskad 

Variabler Stand.Beta Stand.Error 

Behärskad -0,632* 0,275 

Kön 0,260 0,485 

Födelseår 0,080 0,055 

Modersmål 1,986* 0,774 

Utbildningsnivå 0,623 0,469 

Mammas utbildningsnivå -0,369 0,496 

Pappas utbildningsnivå -0,565 0,522 

Erfarenhet av revision 1,041† 0,533 

Tydlig bild av revision 0,110 0,896 

Konstant -154,747 109,934 

F-värde 2,045†  

Justerad förklaringsgrad 0,139  

Högsta VIF-värde 1,220  

 n=58 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10 

Tabell 5.45 Regressionsanalys: Attraktivitet och differensen av djärv 

Variabler Stand.Beta Stand.Error 

Djärv -0,431** 0,140 

Kön 0,311 0,473 

Födelseår 0,082 0,054 

Modersmål 2,152** 0,762 

Utbildningsnivå 0,475 0,456 

Mammas utbildningsnivå -0,199 0,490 

Pappas utbildningsnivå -0,783 0,517 

Erfarenhet av revision 1,199* 0,520 

Tydlig bild av revision 0,057 0,878 

Konstant -157,296 107,559 

F-värde 2,584*  

Justerad förklaringsgrad 0,203  

Högsta VIF-värde 1,221  

 n=56 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10 
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Den sjätte signifikanta regressionen är revisionsyrket som en del av studenters framtida 

karriärplan och differensen av trogen. Signifikansnivån är enstjärnig, vilket innebär ett 

relativt svagt samband. Sambandet är negativt och standardiserad beta är -0,741, ju större 

skillnaden mellan en student uppfattning om sig själv som trogen och en revisor som trogen, 

desto mindre har studenter revisionsyrket som en del av sin framtida karriärplan. Modellens 

förklaringsgrad är 22,9 procent av revisionsyrket som en del av studenters framtids 

karriärplan förklaras av modellen (se Tabell 5.46).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den sjunde signifikanta regressionen är revisionsyrket som en del av studenters framtida 

karriärplan och differensen av behärskad. Signifikansnivån är tvåstjärnig, vilket innebär ett 

relativt starkt samband. Sambandet är negativt och standardiserad beta är -0,803, ju större 

skillnaden mellan en student uppfattning om sig själv som behärskad och en revisor som 

behärskad, desto mindre har studenter revisionsyrket som en del av sin framtida karriärplan. 

Modellens förklaringsgrad är 25,8 procent av revisionsyrket som en del av studenters 

framtida karriärplan förklaras av modellen (se Tabell 5.47). 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.46 Regressionsanalys: Karriärplan och differensen av trogen 

Variabler Stand.Beta Stand.Error 

Trogen -0,741* 0,327 

Kön 0,703 0,529 

Födelseår 0,168** 0,062 

Modersmål 2,002* 0,856 

Utbildningsnivå 0,344 0,527 

Mammas utbildningsnivå -0,781 0,556 

Pappas utbildningsnivå -0,854 0,586 

Erfarenhet av revision 0,970 0,616 

Tydlig bild av revision 0,565 1,007 

Konstant -328,966** 123,278 

F-värde 2,886**  

Justerad förklaringsgrad 0,229  

Högsta VIF-värde 1,223  

 n=57 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10 
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Den åttonde signifikanta regressionen är revisionsyrket som en del av studenters framtida 

karriärplan och differensen av djärv. Signifikansnivån är tvåstjärnig, vilket innebär ett 

relativt starkt samband. Sambandet är negativt och standardiserad beta är -0,803, ju större 

skillnaden mellan en student uppfattning om sig själv som djärv och en revisor som djärv, 

desto mindre har studenter revisionsyrket som en del av sin framtida karriärplan. Modellens 

förklaringsgrad är 30,2 procent av revisionsyrket som en del av studenters framtida 

karriärplan förklaras av modellen (se Tabell 5.48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.47 Regressionsanalys: Karriärplan och differensen av behärskad 

Variabler Stand.Beta Stand.Error 

Behärskad -0,803** 0,301 

Kön 1,005† 0,530 

Födelseår 0,166** 0,060 

Modersmål 2,260** 0,844 

Utbildningsnivå 0,349 0,512 

Mammas utbildningsnivå -0,632 0,541 

Pappas utbildningsnivå -0,935 0,570 

Erfarenhet av revision 1,183* 0,582 

Tydlig bild av revision 0,317 0,978 

Konstant -324,856** 119,975 

F-värde 3,240**  

Justerad förklaringsgrad 0,258  

Högsta VIF-värde 1,220  

 n=58 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10 

Tabell 5.48 Regressionsanalys: Karriärplan och differensen av djärv 

Variabler Stand.Beta Stand.Error 

Djärv -0,501** 0,153 

Kön 1,036† 0,520 

Födelseår 0,168** 0,059 

Modersmål 2,419** 0,837 

Utbildningsnivå 0,165 0,502 

Mammas utbildningsnivå -0,440 0,539 

Pappas utbildningsnivå -1,186* 0,568 

Erfarenhet av revision 1,380* 0,572 

Tydlig bild av revision 0,264 0,966 

Konstant -329,502** 118,250 

F-värde 3,697***  

Justerad förklaringsgrad 0,302  

Högsta VIF-värde 1,221  

 n=56 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; † p < 0,10 
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Som tidigare nämnts har arbetssökande förväntningen att anställning av revisorer sker utifrån 

revisorns stereotypiska egenskaper. Detta anses ha avskräckt personer som inte identifierar 

sig med dessa egenskaper att vilja bli en del av professionen (Friedman & Lyne, 2001). Detta 

framkommer i regressionsanalysen eftersom de studenter som varken identifierar sig med en 

revisor eller har revisionsyrket i sin framtida karriärplan även uppfattar att deras egenskaper 

skiljer sig från revisorns. Vidare anses karriärval ske utifrån de personliga egenskaper 

individer anser att personer inom en profession besitter (Cory, 1992). Detta framkommer i 

regressionsanalysen eftersom de studenter som uppfattar en skillnad mellan sina egna och 

revisorns egenskaper inte har revisionsyrket i sin framtida karriärplan.  
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6. Slutsats 

I detta sjätte och avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser, bidrag samt 

begränsningar. Dessutom lämnas förslag till vidare forskning.  

6.1 Slutsatser  

Denna studie syftade till att undersöka hur revisionsprofessionens images förändrats över 

tiden. Samt hur dessa images påverkar nya inträdandes uppfattningar om professionen. 

Dessutom syftade studien till att undersöka hur revisonsprofessionens images påverkar 

professionens attraktivitet. 

Revisionsprofessionen fokuserar allt mer på dess individuella nivå av image. Detta kan bero 

på att professionen anses vilja arbeta bort den historiska imagen av revisorn, bland annat 

bilden av revisorn som tråkig (Baldvinsdottir m.fl., 2009). En anledning till detta kan vara 

att professionen genomgått en form av förändring i och med avskaffandet av 

revisionsplikten, som tvingat professionen att marknadsföra sig mer (Broberg m.fl., 2013). 

Samtidigt som revisionsprofessionen strävar efter att uppfattas på ett nytt sätt delar nya 

inträdande ännu inte denna uppfattning. Det eftersom nya inträdandes uppfattningar även är 

baserade på extern image. Att media historiskt framställt revisorn stereotypiskt i 

kombination med att media formar och påverkar uppfattningar (Felton m.fl., 2008) medför 

att det kan ta tid innan revisionsprofessionens nya image övergår till och blir en allmän 

uppfattning. Således kan media som Felton m.fl. (2008) beskriver ha försvårat för 

professionen. 

Nya inträdande har inte en generell bild av revisorn eftersom olika individer har tillgång till 

olika mycket information (Gatewood m.fl., 1993) vilket medför att uppfattningarna om 

revisionsprofessionen varierar. Därmed påverkas nya inträdandes uppfattning om 

revisionsprofessionen och dess attraktivitet av hur de uppfattar en revisor, men även av hur 

de uppfattar sig själv. Det innebär att i takt med att professionens image förändras bör även 

nya inträdandes uppfattningar om professionen ändras. Således kan skillnaden mellan nya 

inträdandes uppfattningar om sig själv och en revisor komma till att ändras och även deras 

uppfattning om professionens attraktivitet. Detta förtydligar betydelsen för 

revisionsprofessionen att ha en stark image som skapar önskvärda antaganden om yrket 

(Evans & Fraser, 2012).  
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6.2 Studiens bidrag 

Denna studie har resulterat i fem olika bidrag, nämligen teoretiskt, empiriskt, metodiskt, 

praktiskt och socialt. 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Studiens teoretiska bidrag är att attributet glad identifierats. Detta attribut förekommer inte i 

den befintliga litteraturen beträffande revisionsprofessionens image. Professionen verkar 

dock önska att sammankopplas med detta attribut eftersom de allt mer framställer revisorn 

som en glad person. Således kan det tänkas att attributet glad kommer bli allt mer 

förekommande i litteraturen om revisionsprofessionen interna image. Därmed bidrar denna 

studie med en teoretisk grund till attributet glad som en del av revisionsprofessionens image. 

6.2.2 Empiriskt bidrag 

Denna studie har utforskat och kartlagt utvecklingen av revisionsprofessionens historiska 

images ur en kombination av ett internt och externt perspektiv. Genom att kartlägga 

professionens historiska images har trender och gap identifierats. Dessutom påvisar studien 

att revisionsprofessionens individuella nivå av image blivit allt mer förekommande och även 

fått ett tydligare fokus. Vidare bidrar denna studie med att det finns indikationer på att 

professionens framställning av revisorn förändrats i samband med händelser i samhället, 

såsom revisionspliktens avskaffande.  

6.2.3 Metodiskt bidrag 

Denna studie bidrar med ett nytt sätt att mäta image. Genom att kartlägga 

revisionsprofessionens historiska images i en dokumentanalys och kombinera denna med 

ytterligare en datainsamlingsmetod har möjligheten skapats för nya attribut att framträda och 

undersökas. Således gör studiens tillvägagångsätt det möjligt att undersöka både befintliga 

men även identifiera och urskilja nya aspekter av image.   

6.2.4 Praktiskt bidrag 

Det praktiska bidrag som denna studie tillför är att studien identifierat hur potentiellt nya 

inträdande uppfattar sig själva. Dessutom påvisar studien vad som avgör ifall nya inträdande 

uppfattar en arbetsplats som attraktiv och huruvida denna är en del av deras framtida 

karriärplan. Studien bidrar även med att det identifierats skillnader mellan hur nya inträdande 

uppfattar sig själv och hur de uppfattar en revisor. Detta anses vara väsentligt eftersom nya 

inträdande utgör framtidens revisorer och det är de som ska attraheras av 

revisionsprofessionen och ha den som en del i sin framtida karriärplan. 
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6.2.5 Socialt bidrag 

Denna studie bidrar med en medvetenhet om hur nya inträdande uppfattar revisorn. Detta 

kan anses vara till nytta för revisionsprofessionen eftersom nya inträdandes uppfattningar 

inte är helt överensstämmande med hur professionen anses vilja framstå.  

6.3 Begränsningar 

Med hänsyn till att enkätundersökningen resulterade i 66 svar är möjligheten att generalisera 

begränsad. Dock är svarsfrekvensen hög vilket kan anses balansera upp detta. Men, med 

hänsyn till att studien baserats på 66 svar dras slutsatserna med försiktighet.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att utveckla denna studie. Detta kan förslagsvis ske genom 

att med denna studie som underlag jämföra revisionsprofessionens interna och externa 

images med hur revisorer uppfattar sig själva. Därmed blir det möjligt att se ifall den bild 

som framställs av revisorn överensstämmer med revisorns bild av sig själv. Dessutom blir 

det möjligt att undersöka om nya inträdandes, i denna studie revisionsstudenters, 

uppfattningar om revisorn är korrekta. 

Med hänsyn till denna studies syftesavgränsning, individuell nivå av image, är ytterligare ett 

förslag till vidare forskning att genomföra en liknande studie utifrån företags- eller 

branschnivå. 
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Bilaga 1: Följebrev 

 

Hej, 

 

Vi är två ekonomistudenter från Högskolan Kristianstad som för närvarande skriver vår 

magisteruppsats.  

 

Vår uppsats berör uppfattningar om revisionsprofessionen och dess image. Studien tillämpar 

ett studentperspektiv och därmed skulle vi uppskatta ifall du vill besvara vår enkät.  

 

Enkäten tar cirka fyra minuter att besvara och den skiljer sig en del från andra enkäter, vilket 

förhoppningsvis gör den intressant. Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Enkäten finns tillgänglig via följande länk: https://sv.surveymonkey.com/s/69Z3ZKD 

 

    

Tack för att du deltar! 

 

    

Med vänliga hälsningar, 

    

Katarina Lundeslöf och Malin Lundqvist 

Magisterprogrammet Revisor/Controller  

Högskolan Kristianstad 

    

Kontaktinformation  

katarina.lundeslof0019@stud.hkr.se  

malin.lundqvist0100@stud.hkr.se 
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Bilaga 2: Enkät 

 

Revisorns attraktivitet  
Genom denna enkät undersöks dina uppfattningar om revisorn och revision. Alla som ingår i 

undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt, och ingen granskning kommer att ske 

på ditt individuella svar. 

 

1. Kön 
Kvinna  

Man 

   

2. Födelseår ___________________ 

 

3. Modersmål 
Ditt:  ___________________ 

Din mammas:  ___________________  

Din pappas:  ___________________ 

 

4. Vilken skola studerar du vid? 
Högskolan Kristianstad  

Linnéuniversitetet 

Annan: ___________________ 

 

5. Vilken termin studerar du? ___________________ 

 

6. Vilken är din mammas högsta utbildningsnivå? 
Grundskola 

Gymnasie 

Universitet/Högskola 

Annan: ___________________ 

 

7. Vilken är din pappas högsta utbildningsnivå? 
Grundskola 

Gymnasie 

Universitet/Högskola 

Annan: ___________________ 

 

8. Hur många års arbetslivserfarenhet har du? ___________________ 

 

9. Har du någon erfarenhet av revision? 
Ja 

Nej 

 

10. Anser du dig ha en tydlig bild av vad revision innebär? 
Ja 

Nej  

Vet ej  
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Besvara nedanstående frågor på en skala från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt”. 

Markera med ett kryss i den rutan som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. 

 

11. Jag uppfattar mig själv som… 
 

… disciplinerad         

… flitig        

… glad        

… hederlig        

… konservativ        

… kontrollfreak        

… kunnig        

… maktfull        

… maskulin        

… nördig        

… omhändertagande        

… pålitlig        

… respektfull        

… seriös        

… skygg        

… sliten        

… tråkig        

… tveksam        

… äventyrslysten        

 

12. Revisionsyrket 
I vilken utsträckning identifierar du dig själv        

med en revisor?  

I vilken utsträckning anser du revisionsyrket        

vara en attraktiv arbetsplats? 

I vilken utsträckning ingår revisionsyrket i        

din framtida karriärplan? 

 

13. Jag uppfattar revisorn som… 
… disciplinerad        

… flitig        

… glad        

… konservativ        

… kontrollfreak        

… kriminell        

… kunnig        

… maktfull        

… maskulin        

… nördig        

… omhändertagande        

… pålitlig        

… respektfull        

… seriös        

… skygg        

… sliten        

… tråkig        

… tveksam        

… äventyrslysten        

 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
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Besvara nedanstående frågor utifrån tillhörande bild. Besvara frågorna på en skala från 

”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt”. Markera med ett kryss i den rutan som du tycker 

stämmer bäst överens med din uppfattning. 

 

 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Image 9 Image 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedanstående tre frågor besvarades utifrån image 1-10. 

 
I vilken utsträckning identifierar du dig själv        

med ovanstående bild?  

I vilken utsträckning anser du att ovanstående        

bild speglar en attraktiv arbetsplats? 

I vilken utsträckning överensstämmer         

ovanstående bild med din framtida karriärplan? 


